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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Portaria nº 125/2020 - SEAD/2020 - SEAD
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe

são conferidas pelo art. 19 da Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019, e art. 11 do Decreto nº 9.634, de 13
de março de 2020;

 
Considerando a edição do Decreto nº 9.645, de 03 de abril de 2020, o qual alterou o art.

13 do Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, para que o cumprimento das determinações se estendam
até 19 de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais revisões que porventura venham a ser produzidas no
transcorrer do prazo;

 Considerando a edição do Decreto nº 9.634, de 13 de março de 2020, o qual estabeleceu
os procedimentos preventivos de emergência a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Goiás e
seus servidores, em razão de pandemia do novo coronavírus;

Considerando que no Decreto nº 9.634, de 13 de março de 2020, em seu art. 5º, § 10, foi
fixado prazo máximo para o sistema de teletrabalho de 30 (trinta dias), com a possibilidade de ser
prorrogado por ato do Secretário de Estado da Administração até o limite máximo previsto no caput do
art. 1º deste Decreto;

Considerando a edição da Portaria nº 096/2020, a qual esclareceu os procedimentos a
serem adotados relacionados notadamente ao que tange a escala de revezamento e teletrabalho dos
servidores públicos do Poder Executivo Estadual, publicada no Diário Oficial do dia 17 de março de 2020;

Considerando a edição da Portaria nº 99/2020 – SEAD, publicada no Diário Oficial do
19 de março de 2020, a qual trouxe mais esclarecimentos dos procedimentos a serem adotados para o
teletrabalho, bem como a criação do regime de sobreaviso, sem prejuízo da sua remuneração, ao servidor
cujas atividades não se enquadrem naquelas possíveis de serem realizadas de forma remota.

 
RESOLVE:
 
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 099/2020 – SEAD passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º O servidor cujas atividades não se enquadrem naquelas possíveis de serem

realizadas de forma remota deverá ser colocado em regime especial de Desocupação Funcional por
Calamidade Pública – DFCP, sem prejuízo de seu vencimento ou subsídio.

“§ 1º Os servidores em regime especial de Desocupação Funcional por Calamidade
Pública – DFCP e que não pertençam aos grupos de risco de que trata o art. 5º do Decreto 9.634, de 13 de
março de 2020 poderão ser convocados a qualquer tempo para desempenhar atividades de natureza
assistencial, social e humanitária em qualquer dos órgãos do Poder Executivo de Goiás para atividades tais
como, mas não se limitando a:

I – preparação de cestas básicas;
II – preparação de kits de medicamentos;
III – preparação de insumos médicos e hospitalares;
IV – logística, transporte e entrega, de alimentos, medicamentos, materiais de higiene

pessoal e limpeza, entre outros; e
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V – preparação de refeições.
§ 2º Os servidores que não pertencem aos grupos de risco de que trata o art. 5º do

Decreto 9.634, de 13 de março de 2020, e cujas atividades não se enquadram naquelas possíveis de serem
realizadas de forma remota poderão, alternativamente ao disposto no § 1º, desempenhar suas atividades
presencialmente em turnos de revezamento de jornada de trabalho, permanecendo em regime especial de
Desocupação Funcional por Calamidade Pública – DFCP no seu contraturno, sem prejuízo da sua
remuneração.

§ 3º O titular do órgão ou da entidade deverá informar à Secretaria de Estado da
Administração, em formulário próprio por ela estabelecido, a relação dos servidores a serem submetidos
ao regime especial de Desocupação Funcional por Calamidade Pública – DFCP, obrigatoriamente com as
informações atualizadas de seus contatos, como número de telefone, endereço residencial e e-mail.

§ 4º O servidor que não atender à convocação de que trata o § 1º deverá retornar
imediatamente ao trabalho presencial, sem prejuízo de responsabilização administrativa.

§ 5º Dada a situação emergencial de calamidade pública as atividades desempenhadas
pelos servidores de que trata o caput deste artigo, no período de vigência do art. 1º do Decreto nº 9.634, de
13 de março de 2020 e na forma de convocação do § 1º deste artigo serão consideradas prestação de
relevante serviço público, não caracterizadas como desvio de função.”.

Art. 2º Prorrogar os atos que submeteram os servidores em regime de teletrabalho ou
Desocupação Funcional por Calamidade Pública – DFCP emitidos pelos titulares das Pastas nos termos do
§10 do Decreto nº 9.634, de 13 de março de 2020, e Portarias regulamentadoras, até o dia 19 de abril de
2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém, seus
efeitos a 19 de março de 2020, com relação ao disposto no art. 1º.

 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 

BRUNO MAGALHÃES D`ABADIA
Secretário de Estado

 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA

ADMINISTRAÇÃO, aos 08 dias do mês de abril de 2020.
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