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PORTARIA Nº 1377/2020 
DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

 
DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DO DECRETO 
ESTADUAL Nº 40.560/20 E DE MEDIDAS 
DE PREVENÇÃO A DISSEMINAÇÃO DO 
COVID-19 NO ÂMBITO DA SEAD. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por lei, e, 

 
Considerando a situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional declarada pela Lei (Federal) nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em 

razão da descoberta do vírus COVID-19 (coronavirus); 

Considerando a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas a fim de 

minimizar os efeitos da pandemia em questão e com o objetivo de proteger de forma 

adequada a saúde e a vida da população sergipana, conforme atos do Ministério da 

Saúde veiculados na Portaria n.º 188, de 03 de fevereiro de 2020 e Portaria n.º 356, 

de 11 de março de 2020;  

Considerando a publicação do Decreto Estadual nº 40.560/20 em 17 de março de 

2020; 

 
R E S O L V E: 

DAS ATIVIDADES LABORAIS NO ÂMBITO DA SEAD 

Art. 1º - Determinar que os servidores da Secretaria de Estado da Administração 

que possuem mais de 60 (sessenta) anos poderão exercer suas funções laborais, 

preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho 

remoto (homeoffice ou teletrabalho), desde que observada a natureza da atividade, 

mediante a utilização de tecnologia de informação e comunicação disponíveis. 

 

Art. 2º - Os servidores que possuem férias vencidas ou licença prêmio a gozar 

deverão procurar o RH da Secretaria para formalizar o gozo das mesmas, incluídos 

os constantes no art. 1º da presente portaria. 

§1º - Em não havendo férias ou licenças a serem gozadas, poderá a Administração 

antecipar a concessão de férias. 

§2º - O disposto no presente artigo também se aplica a servidores com histórico de 

doenças respiratórias, às servidoras grávidas ou servidores incluídos na zona de 

risco classificado pela OMS, os quais deverão apresentar documentos 

comprobatórios ao chefe imediato para ratificação. 
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Art. 3º - Os setores da Secretaria de Estado da Administração que possuem mais de 

50 (cinquenta) servidores lotados, deverão fazer rodízio de turnos(manhã/tarde), 

assim como poderá haver flexibilização dos horários de entrada e saída a critério 

do chefe imediato. 

DO FUNCIONAMENTO DOS CEAC’S 

Art. 4º - Além da limitação na quantidade de servidores previstos no art. 2º para o 

funcionamento dos CEAC’s, os atendimentos ficarão adstritos aos agendamentos 

realizados através do site ou por meio telefônico, havendo limitação no tocante à 

quantidade de senhas e horário de atendimento.  

Art. 5º - Ficam suspensos no âmbito dos CEAC’s a emissão de documentos de 

identificação por 15(quinze) dias contados da publicação desta Portaria. 

Art. 6º - Aqueles serviços que são prestados de forma eletrônica pelos órgãos 

participantes do CEAC’s, ficarão dispensados de atendimento presencial. 

Art. 7º - Fica suspensa a inclusão de novos órgãos nos CEAC’s assim como a 

abertura de novas unidades. 

DO AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

Art. 8º- Os servidores da Administração Estadual que precisarem se afastar para 

tratamento da própria saúde por até 30(trinta) dias poderão protocolar atestados 

médicos perante o RH do órgão de lotação e serão dispensados de Perícia. 

Art. 9º- Os servidores com suspeita de doenças respiratórias ou que entraram em 

contato com pessoas diagnosticadas ou monitoradas por suspeitas de portarem 

COVID19, deverão apresentar junto ao RH do órgão de lotação, Declaração, 

conforme modelo constante no Anexo 01 desta Portaria. 

§1º - Constitui prática de infração disciplinar, passível de punição na forma da lei, a 

apresentação de declaração falsa. 

DA ESCOLA DE GOVERNO 

Art. 10- Os cursos da Escola de Governo ficam suspensos e deverão ser 

reagendados em data a ser definida. 

DOS PROCESSOS SELETIVOS 

Art. 11- Ficam suspensos no âmbito da Administração Estadual os processos 

seletivos para contratação de servidores temporários geridos pela Secretaria de 

Estado da Administração até decisão ulterior. 
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DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 

Art. 12- Ficam suspensas os prazos, assim como as audiências agendadas, nos 

processos administrativos disciplinares. 

 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

 

 

Aracaju/SE, 18 de Março de 2020. 

 
 

George da Trindade Gois 

Secretário de Estado da Administração 
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ANEXO 01 DA PORTARIA Nº 1377/2020 

DECLARAÇÃO DE SERVIDOR SUSPEITO DE PORTAR O COVID19  

 

Eu, devidamente qualificado abaixo, na condição de servidor público estadual ou equivalente, 

atesto para os devidos fins que sou suspeito de ser portador COVID19 pelo motivo abaixo 

descriminado:  

(  ) Apresento sintomas de doença respiratória ou equivalente ao COVID19. 

(  ) Convivo ou tive contato com pessoas diagnosticadas por COVID 19 ou pessoas monitoradas 

por suspeita de contaminação. 

(   ) Outro: ________________________________________________________ 

 

Declaro, ainda que estou ciente que a inveracidade de informação contida neste documento, 

por mim firmado, constitui prática de infração disciplinar, passível de punição na forma da lei. 

 

Local e data: ________________em ______ de ______________ de 2020. 

 

______________________________ 

Assinatura do servidor/equivalente 

 

 

 

Nome:_________________________________________ 

CPF:__________________________________________ 

Cargo:_________________________________________ 

Órgão:_________________________________________ 

Lotação: _______________________________________ 


