RESOLUÇÃO n. 04, de 15 de abril de 2020.
Altera a Resolução n. 02, de 2020, para estabelecer novas regras de combate ao contágio pelo
coronavírus (COVID-19) no âmbito da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e
Centros de Atendimento Educacional Especializado nas Instituições Parceiras, e estabelece
outras providências.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, no uso das
atribuições, conforme lhe confere o Decreto n. 3403, de 15 de julho de 2010, bem como o art. 23 do Decreto n. 525,
de 23 de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 5º da Resolução n. 02, de 17 de março de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 5° Tendo em vista que os educandos atendidos enquadram-se no grupo
considerado de risco pela Organização Mundial da Saúde, sendo estes com atraso global no desenvolvimento,
deficiência e transtorno do espectro autista, com quadro de dificuldade respiratória, disfagia, pneumonia de repetição,
bronquite e asma, e também pessoas idosas ou em processo de envelhecimento, o atendimento diário presencial dos
educandos no campus da FCEE e nos Centros de Atendimento Educacional Especializado mantidos pelas Instituições
Parceiras (cedência/MRD), ficará suspenso a partir de 19 de março de 2020, inclusive, até 31 de maio de 2020,
inclusive, podendo, ser revisto o referido período a qualquer momento após avaliação técnica.
§ 1º Durante o período de 19 de março de 2020, inclusive, até 03 de maio de 2020,
inclusive, os servidores do quadro do Magistério – efetivos e temporários – em exercício no Campus da FCEE e nas
Instituições Parceiras ficam dispensados de suas atividades presenciais, correspondendo os primeiros 15 (quinze) dias
à antecipação do recesso escolar, devendo nos dias restantes desempenhar suas atividades na forma de trabalho
remoto nos termos do art. 12 do Decreto n. 525, de 23 de março de 2020, e de acordo com orientações da Diretora
de Ensino Pesquisa e Extensão - DEPE.
§ 2º Enquadram-se nesta mesma medida os servidores do quadro civil que prestam
atendimento diretamente ao educando no Campus da FCEE.
§ 3º Durante o referido período, ou seja, de 19 de março de 2020, inclusive, até 03 de
maio de 2020, inclusive, os demais servidores do quadro civil, mas que não prestam atendimento diretamente ao
educando no Campus da FCEE, devem desempenhar suas atividades na forma de trabalho remoto, nos termos do art.
12 do Decreto n. 525, de 23 de março de 2020.
§ 4º Fica então estabelecida a data de 04 de maio de 2020 para o retorno de todo
pessoal do quadro civil e do magistério ao Campus da FCEE e nas Instituições Parceiras para atividades técnicas e
administrativas, mas sem atendimento ao público, devendo os servidores que prestam atendimento diretamente ao
educando a partir de então desenvolver essas atividades na modalidade a distância, gravadas agora nos espaços do
CAESP, conforme orientações enviadas pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão – DEPE.
§ 5º Cada Coordenador/Diretor do CAESP e Chefias Imediatas do Campus da FCEE
deverão organizar a distribuição dos profissionais por meio de turnos (6 horas de trabalho) de forma a não gerar
aglomeração de servidores no espaço físico, de forma a obedecer as diretrizes e normas relativas as medidas de
prevenção, de controle, de contenção de riscos, de danos e agravos no desempenho das atividades exercidas pelos
servidores públicos, expedidas através de Portaria pela Secretaria de Estado da Saúde.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência
limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

São José, 15 de abril de 2020.
Rubens Feijó
Presidente FCEE

