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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas

 

Circular n.º 68/2020 - SEE/SUGEP Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

  

Para: Gabinete, UCI, AJL, ASCOM, Corregedoria, Conselho de Educação do DF, Subsecretarias,
Coordenações Regionais de Ensino – CREs e Unidades Administra vas e Escolares vinculadas e
parceiras

 

Assunto: Divulgação da Resolução nº 14, de 13 de agosto de 2020, do Conselho Distrital de Promoção
e Defesa dos Direitos Humanos do Distrito Federal - CDPDDH

 

 

Senhor(a) Gestor (a),

Considerando o disposto no Decreto nº 40.546/2020 que dispõe sobre o teletrabalho,
em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta,
autárquica e fundacional do Distrito Federal, a par r de 23 de março de 2020, como medida
necessária à con nuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da atual
situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), em decorrência do coronavírus (COVID-19), e dá outras providências, o Conselho Distrital de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Distrito Federal - CDPDDH, editou e divulgou Resolução
nº 14/2020 acerca das condições de trabalho das pessoas com deficiência no período de
pandemia, resolução essa que foi publicada no DODF n°155 do dia 17 de agosto de 2020 Resolução nº
14 . 

Destaca-se da referida resolução:

Art. 1º Recomendar à Administração Direta, Indireta, Autárquica e
Fundacional que na ocorrência de decretação de retorno do trabalho
presencial, as pessoas com deficiência visual permaneçam em home
office, enquanto perdurarem altos índices de contágio e letalidade no
Distrito Federal.

(...)

Art. 3º Assegurar, na impossibilidade de prestação de serviço remoto em
suas residências (teletrabalho), que a pessoa com deficiência, seja
dispensada do comparecimento ao local de trabalho, com remuneração
garan da, no período em que vigorarem as medidas oficiais de contenção
da pandemia do Covid-19, adotando-se medidas como:

I - licença remunerada;

II - a antecipação de férias individuais;

III - a concessão de férias coletivas;

IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;

V - o banco de horas, para assim viabilizar a manutenção dos empregos
sem prejuízos trabalhistas.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d35035e13b3947cd9c167d9eb4bc145d/Resolu_o_14_13_08_2020.html


Parágrafo único. Para as recomendações presentes neste ar go considera-
se os servidores públicos e os funcionários de empresas privadas.

 

Ante o exposto, esta Subsecretaria encaminha anexa a resolução em comento para
conhecimento da recomendação de con nuidade de desenvolvimento das a vidades em teletrabalho
por pessoas com deficiência visual, caso haja compa bilidade e convocação de trabalho presencial,
bem como de possível análise quanto ao usufruto de afastamentos legais na impossibilidade de 
realização de serviço remoto, e coloca-se à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

 

Atenciosamente,

 

IDALMO SANTOS

Subsecretário de Gestão de Pessoas

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por IDALMO SANTOS - Matr. 00451142, Subsecretário(a)
de Gestão de Pessoas, em 04/09/2020, às 11:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 46310892 código CRC= 16D7E6D9.
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