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PORTARIA Nº 3, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

PUBLICADA EM 18/03/2021 NO DOE Nº 28.629 
 

 

Estabelece o sistema de rodízioe de home office nas unidades 

administrativas no CEE, por força da determinação do 

Decreto Governamental nº 40.780, de 4 de março de 2021, 

publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, na mesma 

data, que homologa a Resolução nº 11, 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, 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; e 

CONSIDERANDO o que preconiza o Decreto Governamental  nº 40.780, de 4 de março de 

2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, na mesma data, que homologa a 

Resolução nº 11, 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 estabelece o sistema de rodízio e de home office nas unidades 

administrativas no CEE, por força da determinação do Decreto Governamental nº 40.780, de 4 de 

março de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, na mesma data, que homologa 
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a Resolução nº 11, 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. 

§ 1º As atividades presencias no CEE/CEE fica limitada a 50% do efetivo dos servidores e 

estagiários, excluindo os considerados como grupo de fatores de risco ou de comorbidade. 

§ 2º  Caberá aos chefes e secretários a organização da escala de trabalho presencial das atividades 

presencias. 

§ 3º Para o cumprimento das determinações previstas nos §§ 1º e 2º, os chefes e secretários 

deverão apresentar memorando indicado a situação de cada servidor e estagiário. 

§ 4º Os servidores e estagiários  que possuem comorbidades  ou fatores de risco da COVID-19, 

devem respeitar as determiações contidas na Portaria 2/2021/CEE. 

Art. 2º O horário de funcionamento nas unidades administrativas do CEE será 7h às 13h, de 

segunda a sexta-feira. 

Art. 3º Fixa autorizado, respeitado o horário de expediente ordinário, o regime diferenciado de 

teletrabalho, home office, para os servidores lotados nas unidades administrativas do CEE-SE, 

ressalvados os casos excepcionais, cuja presença seja necessária. 

§ 1º A carga horária do regime de teletrabalho, home oficce, será estabelecida pelos chefes e 

secretarios, respeitando a jormada de trabalho prevista na legislação vigente, em especial a Leis 

Complementares nºs 16, de 28 de dezembro de 1994,  e 61, de 16 de julho de 2001, que dispõem 

sobre o Estatuto do Magistério Público do Estado de Sergipe e o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público do Estado de Sergipe, respectivamente,  a Lei Ordinária nº 

2.148, de 21 de dezembro de 1977, que institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis 

do Estado de Sergipe, e os Decretos Governamentais que tratam das medidas emergenciais em 

face da COVID-19. 

§ 2º Caberá aos Chefes e Secretários das unidades administrativas a apresentação de relatório 

com indicativo das atividades realizadas no período de vigência desta Portaria, contados a partir 

de 4 de março de 2021.  

Art. 4º O atendimento ao público fica restrito, no âmbito das unidades administrativas do 

CEE/SE, ao agendamento por meio do email ceese@seed.se.gov.br. 

mailto:ceese@seed.se.gov.br
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§ 1º Os agendamentos, conforme disponibilidade dos técnicos das unidades adminstrativas do 

CEE/SE, terão duração de 30 minutos por cada interessado/solicitante, no horário das 8h às 12h.  

§ 2º O atendimento aos interessados/solicitantantes 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 será realizado, exclusivamente, por meio de  endereço eletrônico, com os seguintes 

direcionamentos, conforme a vontade manifestada desses: 

I - para a Presidência, Secretaria Geral, Secretárias das Câmaras e Setor do Protocolo: 

ceese@seed.se.gov.br; 

II - para a Assessoria Técnica de Educação Básica: ateb.ceese@seduc.se.gov.br; 

III - para a Assessoria  Técnica de Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação EspeciaL: atepejaee.ceese@seduc.se.gov.br; e 

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

Art. 5º Os casos omissos a esta Portaria serão esclarecidos pelo Presidente, ouvido os chefes das 

unidades administrativas, a secretária geral, a subsecretária e as secretárias do Plenário e das 

Cãmaras. 

Art. 6º Ficam garantidos os efeitos da Portaria 2/2021/CEE não contrários aos dispositivos deste 

Ato Normativo 

Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos para o dia 4 de março 

de 2021, tendo eficácia até o dia 21 de março de 2021 

Certifique-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE 

SERGIPE, em Aracaju, SE, 10 de março de 2021 

 

 
JOÃO LUIZ ANDRADE DÓRIA 

Presidente do CEE/SE 
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