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PORTARIA Nº 7, 16 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

Estabelece medidas administrativas nas unidades 

administrativas do Conselho Estadual de Educação, em face 

da edição do Decreto Governamental nº 40.791, que homologa 

a Resolução do Comitê Técnico-Científico e de Atividades 

Especiais,  dispondo  das medidas de restrição e enfrentamento 

ao novo Coronavírus (COVID-19), de caráter temporal e 

específico,  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 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 o que assevera o Decreto Governamental nº 40.791, que homologa a 

Resolução do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais que dispõe de 

medidas de restrição e enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), de caráter 

temporal e específico, 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 que estabelece medidas administrativas nas unidades administrativas 

do Conselho Estadual de Educação, em face da edição do Decreto Governamental nº 

40.791, que homologa a Resolução do Comitê Técnico-Científico e de Atividades 

Especiais dispondo das medidas de restrição e enfrentamento ao novo Coronavírus 

(COVID-19), de caráter temporal e específico, 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 Fica suspenso o atendimento e o desenvolvimento das atividades laborais 

presenciais dos técnicos e estagiários nas unidades administrativas do Conselho Estadual 

de Educação – CEE/SE. 

Paragrafo único. A suspensão indicada no caput será até o dia 21 de março de 2021. 

Art. 3º O atendimento dos interessados/solicitantes será realizado, exclusivamente, por 

meio de endereço eletrônico, com o seguinte direcionamento, conforme a vontade 

manifestada desses: 

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

ceese@seed.se.gov.br; 

mailto:ceese@seed.se.gov.br
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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. 4º As atividades laborais dos técnicos e estagiários lotados nas unidades 

administrativas do CEE serão desenvolvidas em regime remoto – home office. 

Parágrafo único.  Caberá às Chefias das unidades administrativas a apresentação de 

relatório técnico à Presidência indicando as atividades laborais realizadas no período da 

aplicação do regime remoto, após o encerramento do prazo determinado no parágrafo 

único do art. 2º deste Ato. 

Art. 5º As medidas previstas nesta Portaria serão revistas no dia 21 de março de 2021, 

podendo ser mantidas, alteradas ou suspensas.  

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

dispositivos deste Ato Normativo. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo os seus 

efeitos para o dia 17 de março de 2021. 

 

Gabinete da Presidência do Conselho Estadual de Educação de Sergipe – CEE-SE, 

Aracaju, em 16 de março de 2021.  

 

JOÃO LUIZ ANDRADE DÓRIA 

Conselheiro Presidente 
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