RESOLUÇÃO n. 06, de 07 de maio de 2020.
Dispõe sobre medidas de prevenção e 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 com servidores efetivos e em contratos
temporários.

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. 31 do Decreto n. 562, de 17 de abril de 2020,
RESOLVE:
Dos Servidores
Art. 1º Atendendo ao Decreto n. 562 e suas alterações, que declara estado de calamidade pública em todo o
território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento
à COVID-19 e estabelece outras providências, e em razão do atendimento ao público prestado no campus da FCEE e
nas Instituições Parceiras conveniadas por todo Estado, orienta:
Art. 2º Os agentes públicos pertencentes ao quadro da FCEE, seja em caráter efetivo ou temporário,
desempenharão suas atividades predominantemente em regime de trabalho remoto.
§ 1º Admite-se o trabalho presencial exclusivamente nos casos em que a atividade não puder ser prestada de
forma remota e cuja execução não puder ser postergada, sob pena de prejuízo ao serviço.
§ 2º Não poderão exercer suas atividades de forma presencial os agentes públicos:
I – que apresentam doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que
deprimam o sistema imunológico;
II – com 60 anos ou mais;
III – gestantes;
IV – que coabitam com idosos que apresentam doenças crônicas; e
V – que convivem com:
a) pessoas acometidas pela COVID-19; ou
b) pessoas que estejam em quarentena por terem sido consideradas suspeitas de estarem acometidas pela
COVID-19.
§ 3º Caberá as chefias imediatas dos servidores lotados no Campus da FCEE, apresentar a DIAD/GEPES relação
daqueles que se enquadram no grupo de risco, bem como os que irão desempenhar suas atribuições em regime
exclusivamente remoto de trabalho.
Art. 3º No caso de impossibilidade de realização de trabalho remoto, a Diretoria de Administração (DIAD) e
Diretoria de Ensino Pesquisa e Extensão (DEPE) da FCEE ficam autorizados a determinar a antecipação de férias e/ou
o usufruto de licença-prêmio.
§ 1º A antecipação de férias de que trata o inciso I do caput deste artigo poderá ser concedida ainda que o
respectivo período aquisitivo não esteja completo, bem como sustado o usufruto a qualquer momento, a critério da
chefia imediata.
§ 2º Na hipótese de antecipação de férias, o pagamento do respectivo adicional será efetuado após o usufruto
e conforme disposto na Resolução nº 10/21020 do GGG.

Art. 4º Excepcionalmente, não será exigido o comparecimento pessoal para a entrega e atestado médico
daqueles que forem diagnosticados como caso suspeito ou confirmado de contaminação pela COVID-19 (codificação
CID J10, J11 ou B34.2).
§ 1º Nas hipóteses do caput deste artigo, o agente público será avaliado de forma documental, ou seja, com
agendamento, mas sem a presença do agente, cabendo apenas o encaminhamento da documentação médica por
meio digital à GEPES.
§ 2º No caso de indisponibilidade do encaminhamento dos documentos periciais por meio digital pelo agente
público ou terceiros, a avaliação pericial será efetuada somente após a alta médica concedida pelo médico assistente,
dispensada, neste caso, a necessidade de avaliação pericial dentro do prazo regulamentar previsto.
§ 3º O agente público que não apresentar sintomas ao término do período de afastamento deverá retornar às
suas atividades profissionais normalmente, devendo procurar nova avaliação médica apenas se passar a apresentar
sintomas.
Do Atendimento
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, podendo apresentar quadro de dificuldade respiratória, disfagia, pneumonia de repetição, bronquite
e asma, e também pessoas idosas ou em processo de envelhecimento, o atendimento diário dos educandos no
Campus da FCEE e nos Centros de Atendimento Educacional Especializado mantidos pelas Instituições Parceiras
(cedência/MRD), ficará suspenso por tempo indeterminado.
§ 1º Durante o referido período os servidores do quadro do Magistério – efetivos e temporários – em exercício
no Campus da FCEE e nas Instituições Parceiras ficam dispensados de suas atividades, correspondendo os primeiros
15 (quinze) dias da suspensão, contados de 19 de março de 2020, à antecipação do recesso escolar, e os demais
desenvolvendo suas funções por meio de atividade remota, conforme sua área de atuação, seguindo o documento de
Orientação de Atividade Remota elaborado pela DEPE.
§ 2º Enquadram-se nesta mesma medida os servidores do quadro civil que prestam atendimento diretamente
ao educando no Campus da FCEE.
Parágrafo Único. Fica autorizado, de forma restrita, o acesso desses profissionais às dependências do Campus
da FCEE e nas Instituições Parceiras conveniadas por todo Estado, exclusivamente a fim de disponibilizar acesso à
internet e a computadores aos que necessitem, bem como aos materiais didáticos e impressos, ficando a abertura dos
locais citados condicionado ao cumprimento das obrigações previstas na Portaria n. 233/SES, de 08 de abril de 2020 e
eventuais outras normas mais restritivas emanadas por autoridades municipais.
Art. 6° Os demais servidores do quadro civil, mas que não prestam atendimento diretamente ao educando,
poderão à critério da chefia imediata retomar suas atividades presenciais de forma gradual e parcial, no limite máximo
de 50% (cinquenta por cento) do total de agentes públicos em exercício.
§ 1° A fim de evitar a aglomeração e como forma de adotar o distanciamento necessário à prevenção do
contágio com a COVID-19, poderão ser adotados mecanismos de flexibilização da jornada de trabalho, tais como a
fixação de escalas de revezamento por turnos alternados, a ampliação do horário do expediente administrativo e a
adoção de regime misto, presencial e remoto.
§ 2° Ficam suspensos por prazo indeterminado os cursos e assessorias na modalidade presencial e demais
eventos na FCEE, bem como a participação dos servidores em novos cursos, eventos, congressos e similares com ônus
ao órgão, até 31 de dezembro de 2020.

Art. 7° Por ser a FCEE responsável pela Política de Atendimento de Educação Especial de Santa Catarina, as
Instituições Parceiras deverão cumprir o disposto na presente Resolução.
Disposições Finais
Art. 8° O descumprimento do previsto nesta Resolução será objeto de instauração de Sindicância para
apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas.
Art. 9° Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Resolução poderão ser obtidos juntos à DEPE e à DIAD
que, aferirá a fiel observância de seus dispositivos.
Art. 10º O grupo gestor da FCEE estará monitorando diariamente a evolução do quadro geral apresentado
(COVID-19) podendo a qualquer momento alterar a presente Resolução.
Art. 11º Maiores informações para conter a transmissão do vírus estão disponíveis no site:
http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus.
Art. 12º Deverá ser seguido, a Instrução Normativa SEA n. 10/2020 e demais alterações, que estabelece
instruções complementares para o retorno ao trabalho presencial dos agentes públicos que atuam nos serviços
considerados não essenciais no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo e estabelece outras providências.
Art. 13º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias as medidas de combate e
enfrentamento à pandemia da COVID-19 previstas em atos exarados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por
meio do Centro de Operações e Emergências em Saúde (COES), bem como as determinações expedidas por Portaria
pela Secretaria de Estado da Educação (SED).
Art. 14º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
São José, 07 de maio de 2020.
Rubens Feijó
Presidente FCEE

