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MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E À TRANSMISSÃO DO 

 COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)  

 

 

Tendo como objetivo a adoção de medidas adicionais de prevenção de contágio pelo Covid-19 
(Novo Coronavírus) e a necessidade de se assegurar as providências e as condições 
imprescindíveis ao efetivo e ininterrupto trabalho nas unidades escolares e administrativas, a 
Resolução Seduc 51, de 13-5-2020, revoga e altera dispositivos da Resolução Seduc 28, de 19-
03-2020, conforme segue:  
- revogação do o §1º, do artigo 4º, da Resolução Seduc 28, de 19-03-2020, portanto o gozo de 

licença-prêmio, caso o servidor tenha direito ao benefício, somente ocorrerá por requerimento do servidor, 
cabendo ao gestor de cada unidade observar a viabilidade de sua concessão; 

- alteração do §2º, do artigo 4º, da Resolução Seduc 28, de 19-03-2020, portanto o servidor deverá desempenhar 
sua jornada laboral presencialmente no local de trabalho ou mediante teletrabalho, ou ainda, à disposição da 
Administração, conforme estabelecido pelo gestor da unidade (Coordenadores, Dirigentes Regionais de Ensino e 
Diretores de Escola), considerando a essencialidade e a necessidade do serviço. 

Ainda, ressaltamos que os demais artigos da Resolução Seduc 28, de 19-03-2020, vigente desde 20-
03-2020 permanecem inalterados, pois a Resolução Seduc 51, de 13-5-2020 apenas revogou 
a possibilidade de o superior imediato adotar medidas visando o gozo de licença-prêmio. 

Por fim, reiteramos que a definição da escala de trabalho presencial por rodízio, a manutenção 
da jornada laboral por teletrabalho ou à disposição da Administração cabe aos gestores de 
cada unidade escolar ou administrativa, observada a essencialidade do serviço e o princípio da 
razoabilidade. 
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