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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas

 

Circular n.º 28/2020 - SEE/SUGEP Brasília-DF, 15 de abril de 2020

PARA: Gabinete e Assessorias, Unidade de Controle Interno, Assessoria Jurídico-Legisla�va, Assessoria
de Comunicação, Corregedoria, Ouvidoria, Subsecretarias, Coordenações Regionais de Ensino e Unidades
administra�vas, especialmente UNIGEPs e UNIDADES ESCOLARES vinculadas

 

ASSUNTO: Orientações decorrentes do Decreto nº 40.583, de 1º de abril de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do novo coronavírus – SERVIDORES AGE - VIGILÂNCIA

 

Senhor(a) Gestor(a),

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 40.583, de 1º de abril de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do novo coronavírus;

CONSIDERANDO que o art. 2º do referido Decreto estabeleceu, in verbis, que “Ficam
suspensas as a�vidades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de
ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 2020”;

CONSIDERANDO que o art. 10 do referido Decreto estabelece:

“Art. 10. Recomenda-se que a circulação de pessoas idosas, crianças,
gestantes e com doenças crônicas se limite às necessidades imediatas de
alimentação e saúde, evitando-se, ainda, qualquer movimentação de
pessoas no âmbito do Distrito Federal que não seja para o exercício de
a�vidades imprescindíveis”;

CONSIDERANDO as informações já repassadas por meio da Circular n.º 24/2020 -
SEE/SUGEP (38147391) - Conjunta, constante no processo 00080-00063986/2020-92, que excetuou da
suspensão referida, por atuarem na área de SEGURANÇA, os servidores Agentes de Gestão Educacional –
Vigilância, que deverão permanecer atuando presencialmente, resguardando o patrimônio das UEs e
UAs;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 40.526, de 17 de março de 2020 estabeleceu que:

Art. 1º Ficam estabelecidos os critérios para realização de teletrabalho, em
caráter excepcional e temporário, para servidores, efe�vos e comissionados,
empregados públicos e contratados que forem acome�dos por febre ou
sintomas respiratórios ou que tenham retornado de viagem internacional
nos úl�mos quatorze dias e daqui para frente, idosos acima de sessenta
anos, imunossuprimidos e gestantes, bem como aqueles que estão em
convívio com familiar diagnos�cado com o COVID-19 (grifos nossos).

CONSIDERANDO o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 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
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situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), que estabelece em seu art. 5º, que as a�vidades incompa�veis com o teletrabalho, e que não
forem essenciais ao funcionamento dos serviços públicos, ficam suspensas, dispensando-se o
comparecimento presencial dos servidores aos locais de trabalho.

CONSIDERANDO a Portaria nº 61, de 23 de março de 2020, que regulamenta, no âmbito
das Unidades Administra�vas de níveis Central e Intermediário da SEEDF, o referido Decreto nº
40.546/2020, que estabelece em seu art. 8º: “As a�vidades incompa�veis com o teletrabalho, e que não
forem essenciais ao funcionamento dos serviços públicos ficam suspensas, dispensando-se o
comparecimento presencial dos servidores ao local de trabalho”.

CONSIDERANDO a decisão judicial prolatada na Ação Civil Pública nº 0702559-
62.2020.8.07.0018, constante no processo 00020-00014177/2020-71, que determinou:

que o DISTRITO FEDERAL afaste, sem prejuízo da remuneração, ou
estabeleça, se possível, a realização do teletrabalho, ou outras medidas
administra�vas, (a) todos os servidores Agentes de Gestão Educacional –
Especialidade Vigilância da Carreira de Assistência à Educação do Distrito
Federal, que se enquadram no grupo de risco do Coronavírus, entre os quais:
os servidores acome�dos por febre ou sintomas respiratórios ou que
tenham retornado de viagem internacional nos úl�mos quatorze dias e
idosos acima de sessenta anos, imunossuprimidos e gestantes, bem como
aqueles que estão em convívio com familiar diagnos�cado com o COVID-19
(art. 1º do Decreto 40526/2020).

esta Secretaria de Estado de Educação, por meio das Subsecretarias de Gestão de Pessoas
– SUGEP e de Administração Geral – SUAG, informa que:

 

1. D O AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PELOS SERVIDORES AGE – VIGILÂNCIA DO
GRUPO DE RISCO do COVID-19

 

1.1 Servidores acima de 60 (sessenta) anos

Os servidores com idade acima de 60 (sessenta) anos deverão ser iden�ficados pelas
Chefias Imediatas, comunicados e afastados compulsoriamente do trabalho (suas a�vidades se
encontram suspensas), por força da decisão judicial prolatada na Ação Civil Pública nº 0702559-
62.2020.8.07.0018, acima mencionada.

Nesse sen�do, cabe destacar que o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, prevê:

Art. 5º As a�vidades incompa�veis com o teletrabalho, e que não forem
essenciais ao funcionamento dos serviços públicos, ficam suspensas,
dispensando-se o comparecimento presencial dos servidores aos locais de
trabalho.
 

1.2 Servidores imunossuprimidos e portadores de doenças crônicas/ servidores que
tenham retornado de viagem internacional nos úl�mos quatorze dias/ servidores que estão em
convívio com familiar diagnos�cado com o COVID-19

Quanto aos servidores AGE – Vigilância imunossuprimidos ou portadores de doenças
crônicas; aqueles que tenham retornado de viagem internacional nos úl�mos quatorze dias, bem como os
que estão em convívio com familiar diagnos�cado com o COVID-19, estes deverão:

1.2.1 Abrir processo SEI restrito direcionado à Chefia imediata da UE/ UA, solicitando o
afastamento das a�vidades;

1.2.2 anexar aos autos laudos comprobatórios pessoais de tais comorbidades ou
passagem área ou, ainda, laudo médico do familiar diagnos�cado com o COVID-19.
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- Caberá à Chefia Imediata a análise e a deliberação quanto ao afastamento, mediante
verificação da documentação apresentada.

 

2. DAS CHEFIAS IMEDIATAS 

Durante este período de pandemia e vigência dos Decretos acima mencionados, as chefias
imediatas deverão adequar as escalas dos servidores AGE - Vigilância com no mínimo 3 (três) servidores,
sendo estes os já em exercício na Unidade que não se enquadrarem nos itens 1.1 e 1.2 acima ou aqueles
que serão encaminhados pela UNIGEP.

Deverão ser priorizados os plantões noturnos, sábados, domingos e feriados, considerando
que durante a semana, no diurno, haverá revezamento da equipe gestora na UE, conforme orientações
constantes na Circular n.º 24/2020 - SEE/SUGEP (38147391) – Conjunta.

 

3. DAS UNIDADES REGIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS - UNIGEPs

As UNIGEPs deverão proceder às movimentações dos servidores efe�vos AGE – Vigilância
que não se enquadram nos grupos mencionados nos itens 1.1 e 1.2 acima, visando garan�r o número
mínimo de 3 (três) Vigilantes para cada unidade escolar.

Para critério de movimentação deverá ser verificado pela UNIGEP o servidor com menor
tempo na UE.

 

4. DA TERCEIRIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA

A fim de auxiliar as Coordenações Regionais de Ensino – CREs com número reduzido de
servidores AGE – Vigilância, a SEEDF realizará a terceirização das a�vidades de Vigilância em algumas
unidades escolares, a par�r do dia 16/04/2020.

Dessa forma, as CREs, junto às UNIGEPs, deverão realizar as gestões necessárias,
conforme UEs discriminadas no processo 00080-00063280/2020-21.

Cabe destacar que os servidores que não es�verem nos grupos mencionados nos itens 1.1
e 1.1 deverão ser movimentados para as UEs que apresentarem carência, de modo a completar, neste
momento, o número mínimo de 03 (três).

Após a vigência do Decreto, os demais vigias deverão ser encaminhados para UEs não
terceirizadas, a fim de completar o número de 5 (cinco) Vigilantes por UE.

Ressalta-se, por oportuno, que os servidores devem ser cien�ficados de que pode se tratar
de movimentações provisórias, considerando que cada UE deverá contar com, no mínimo, 3 (três)
Vigilantes neste momento de pandemia atual, que exigiu medidas urgentes para afastamento dos
servidores mencionados.

 

5. DOS DEMAIS SERVIDORES AGE – VIGILÂNCIA (FORA DO GRUPO DE RISCO) 

Permanecem excetuados quanto à suspensão das a�vidades escolares, devendo con�nuar
atuando presencialmente, resguardando o patrimônio das UEs e UAs, conforme orientações já
repassadas, atendendo aos plantões organizados pelas Chefias Imediatas, podendo ser movimentados
para outras UEs, em caso de terceirização da UE atual.

 

6. DA FOLHA DE PONTO E FREQUÊNCIA 

 

6.1 - Os servidores que permanecerem nas a�vidades presenciais deverão assinar
regularmente as folhas de ponto.
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6.2 - Quanto aos servidores afastados, deverão assinar as folhas de ponto apenas nos
dias que efe�vamente compareceram à Unidade Escolar/ Administra�va. A par�r do primeiro dia de
afastamento, deverão ser anulados os campos de assinatura e aposto o seguinte registro no campo
observação: “A�vidades suspensas em decorrência do DECRETO Nº 40.583, DE 1º DE ABRIL DE 2020 –
SERVIDOR IDOSO” OU “A�vidades suspensas em decorrência do DECRETO Nº 40.583, DE 1º DE ABRIL
DE 2020 – SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA PROCESSO 0080-XXXX-2020”.

 

5. REMUNERAÇÃO 

Não haverá prejuízo na remuneração dos servidores AGE- Vigilância afastados,
mencionados nos itens 1.1 e 1.2 acima, pois a mesma con�nuará seguindo os preceitos legais,
excetuando-se as gra�ficações/bene�cios propter laborem, devendo ser pagos proporcionalmente aos
dias de efe�vo exercício presencial, durante o período de afastamento.

 

Estas Subsecretarias colocam-se sempre à disposição para maiores esclarecimentos,
durante este período de medidas de prevenção ao coronavírus por meio dos canais de comunicação
disponíveis no site desta Pasta www.se.df.gov.br, bem como por meio dos contatos do SUGEP Responde -
telefone 619285-1430 e email sugepresponde@se.df.gov.br.

 

Atenciosamente,

 

 

Kelly Cris�na Ribeiro Bueno
Subsecretária de Gestão de Pessoas

 
 

LEONARDO HENRIQUE CAMPOS
Subsecretário de Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por KELLY CRISTINA RIBEIRO BUENO - Matr. 02014165,
Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas, em 15/04/2020, às 20:18, 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.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO H. CAMPOS GOUVEIA PINTO -
Matr.0242625-0, Subsecretário(a) de Administração Geral, em 15/04/2020, às 20:29, conforme

http://www.se.df.gov.br/
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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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 38721989 código CRC= EAE9C73F.
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