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PORTARIA Nº 2, DE 2 de FEVEREIRO DE 2021 

 

PUBLICADA EM 04/02/2021 NO DOE Nº 28.600 

 

Estabelece medidas para o reordenamento de 

forma integral das atividades presenciais do 

Conselho Estadual de Educação, e dá 

providências correlatas. 

 

 

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 constitucionais que regem as 

atividades laborais do Conselho Estadual de Educação – CEE/SE; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.976, de 6 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019; 

CONSIDERANDO o que preconizam os Decretos Governamentais que tratam 

da retomada das atividades especiais previstas no Decreto nº 40.615, de 15 de 

junho de 2020, e com redação dada pelo Decreto nº 40.652, de 27 de agosto de 

2020; 

CONSIDERANDO o que assevera o Decreto Governamental nº 40.664, de 10 

de setembro de 2020, que homologa a Resolução nº 1, de 10 de setembro de 

2020, do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, que dispõe sobre 

a evolução da Terceira Fase – Bandeira Verde de retomada econômica e aprova 

atividades especiais previstas no Decreto Governamental nº 40.652, de 27 de 

agosto de 2020; e 

CONSIDERANDO a Resolução 9, do Comitê Técnico-Científico e de Atividades 

Especiais – CTCAE que autoriza o retorno integral da Atividade Especial 

Administração Pública não essencial, de 21 de janeiro de 2021, 

RESOLVE: 
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Art. 1º A presente portaria estabelece medidas para reordenamento de forma 

integral das atividades presenciais nas unidades do Conselho Estadual de 

Educação. 

§ 1º A retomada prevista no caput se aplica às unidades administrativas 

previstas no art. 22, do Regimento do CEE/SE, aprovado por meio do Decreto 

Governamental nº 25.543, de 2013, com horário de expediente das 7h às 13h e 

das 15 às 17h, considerando o período vespertino, exclusivamente, para 

atividades internas. 

§ 2º Por dever e precaução, devem permanecer em regime de teletrabalho, 

home office, quando possível, os servidores e estagiários que sejam 

enquadrados no grupo de risco da COVID-19, assim considerados aqueles com 

60 (sessenta) anos ou mais e os seguintes portadores de comorbidades: 

I – Doença pulmonar crônica ou asma moderada grave; 

II – Imunossuprimidos (câncer, HIV+, transplantados, doenças imunológicas, em 

uso prolongado de corticoides e outros medicamentos imunossupressores); 

III – Doenças cardíacas; 

IV – Insuficiência renal; 

V – Doenças hepáticas; 

VI – Diabetes mellitus e hipertensão arterial não controladas; 

VII – Obesidade grave (IMC > 40kg/m2); e 

VIII – Tabagistas crônicos. 

§ 3º A condição de portador de comorbidade com fator de risco para COVID-19 

deve ser comprovada através de laudo médico atual que indique a necessidade 

de cuidado adicional e impossibilidade de labor presencial, além de declaração 

pessoal de responsabilidade do servidor, os quais devem ser encaminhados 

documentos à Secretaria Geral do CEE, que adotará os encaminhamentos. 

necessários.  

§ 4º Fica autorizado o regime de revezamento / rodízio para o expediente do 

turno vespertino, podendo o servidor trabalhar presencialmente um dia em sua 

unidade de lotação e, alternadamente, no outro dia, em teletrabalho, home 

office, conforme estabelecido pela chefia imediata, observadas as necessidades 

de cada unidade administrativa. 

§ 5º As chefias, secretárias e demais servidores envolvidos que participam das 

sessões, Plenária e Câmaras, realizadas, preferencialmente, às quintas-feiras, 

estarão isentas de comparecer presencialmente na unidade do Conselho 

Estadual de Educação, no período vespertino, uma vez que ocorrerão por meio 
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das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, respeitando as normas 

previstas no Regimento do CEE. 

§ 6º Caberão aos chefes e secretários a organização da escala de trabalho das 

atividades presenciais. 

§ 7º Os servidores e estagiários que possuem comorbidades ou fatores de risco 

da COVID-19 devem comprovar a situação por meio de relatório / laudo médico 

e declaração pessoal de responsabilidade, conforme modelo do ANEXO ÚNICO 

desta Portaria, encaminhados à Secretaria Geral para serem acostados na pasta 

funcional desses, excetuando-se o caso daqueles em que a justificativa é de 

idade igual ou superior a 60 anos. 

§ 8º Fica também autorizada, para o período vespertino, a manutenção da 

equipe mínima essencial, a depender das necessidades e das demandas de 

cada unidade administrativa, conforme estabelecida pela chefia imediata. 

Art. 2º O atendimento ao público fica restrito, no âmbito das unidades 

administrativas do CEE/SE ao agendamento por meio do e-mail: 

ceese@seduc.se.gov.br ou pelo telefone (79) 3211-1765. 

§ 1º Os agendamentos, conforme disponibilidade dos técnicos das unidades 

administrativas do CEE/SE, terão duração de 30 minutos por cada interessado / 

solicitante, no horário das 8h às 12h. 

§ 2º O atendimento aos interessados / solicitantes será realizado respeitando as 

normas sanitárias editadas pelos órgãos competentes. 

§ 3º O atendimento dos interessados / solicitantes inseridos no grupo de fatores 

de risco ou com comorbidades, descritos no § 2º do art. 1º, será realizado, 

exclusivamente, por meio de endereço eletrônico ou pela rede telefônica, com 

os seguintes direcionamentos, conforme a vontade manifestada desses: 

I – para a Presidência, Secretaria Geral, Secretárias das Câmaras e o Setor do 

Protocolo: ceese@seduc.se.gov.br ou (79) 3211-1765; 

II – para a Assessoria Técnica de Educação Básica: 

ateb.ceese@seduc.se.gov.br ou (79) 3211-1883; 

III – para a Assessoria Técnica de Educação Profissional, Educação de Jovens 

e Adultos e Educação Especial: atepejaee.ceese@seduc.se.gov.br ou (79) 

3211-1715; e 

IV – para a Assessoria de Legislação e Normas: aln.ceese@seduc.se.gov.br ou 

(79) 3211-0894. 

Art. 3º Os servidores e estagiários assintomáticos que tenham tido contato direto 

com casos confirmados ou que apresentem sintomas gripais (CID10: J11 ou CID 

10: U04) deverão ser submetidos ao regime de teletrabalho, home office, 

temporariamente por quatorze dias ininterruptos. 
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§ 1º Sem prejuízo ao disposto no caput, os servidores que apresentarem sinais 

e sintomas gripais devem ser submetidos ao regime de teletrabalho, home 

office, enquanto perdurarem os sintomas. 

§ 2º O servidor que se enquadre neste artigo deverá no primeiro dia útil, a contar 

do contato direto ou do início dos sintomas, comunicar e enviar os seguintes 

documentos a Secretaria Geral do CEE:  

I – relatório com descrição da possível exposição ao coronavírus (detalhe do 

contato com caso positivo ou suspeito, entre outros); 

II – descrição dos sintomas, se sintomáticos, após o contato com pessoas 

positivadas ou suspeita sintomas próprios ou daquelas pessoas que o servidor 

teve contato, tais como: 

a) febre; 

b) mal-estar; 

c) tosse; 

d) coriza; e 

e) outros. 

III – documentos que comprovem o diagnóstico da doença (pessoal ou de 

pessoas que manteve contato, atestado ou exames médicos, entre outros); e 

IV – declaração pessoal de responsabilidade. 

Art. 4º Os casos omissos a esta Portaria serão esclarecidos pelo Presidente, 

ouvido os chefes das unidades administrativas da Casa Colegiada, a secretária 

geral, a subsecretária, além das secretárias do Plenário e das Câmaras e, 

quando couber, as unidades deliberativas do CEE/SE. 

Art. 5º Fica revogada a Portaria 13/2020/CEE. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 

do Estado de Sergipe, produzindo efeito retroativo a partir do dia 1 de fevereiro 

de 2021. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

DE SERGIPE, em Aracaju, SE, 2 de fevereiro de 2021. 

 

 

JOÃO LUIZ ANDRADE DÓRIA 

Presidente do CEE/SE 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO PESSOAL DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro, para fins de fazer que, eu, 

_______________________________________________, portador do CPF nº 

________________ e do RG nº ________________, lotado no Conselho 

Estadual de Educação de Sergipe que, de acordo com o relatório médico, 

estou inserido no grupo de fatores de risco conforme indica o § 2º, do art. 1º, da 

Portaria nº 2/2021/CEE. 

Assim sendo, como (     ) servidor público / (     ) estagiário, assumo as 

responsabilidades dos fatos declaratórios aqui registrados. 

Posto isto, dou fé aos fatos. 

Aracaju, SE, ________________de________________de 2021. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Servidor / Estagiário 
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