
 

PORTARIA N° 0292/2020-SESA 

 
Estabelece o retorno das atividades 

administrativas de forma gradual e 

responsável no âmbito da Secretaria de 

Estado da Saúde. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Decreto n° 1.722 de 13 de maio de 2020; 

 

CONSIDERANDO que o Estado do Amapá estabeleceu o retorno 

gradativo das atividades no Decreto Estadual nº 2418, de 01 de agosto de 2020, com 

observações sanitárias; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o funcionamento das 

atividades de retorno ao trabalho presencial no âmbito da Secretaria de Estado da 

Saúde; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e a Portaria nº 356, 

de 11 de março de 2020 que regulamenta a operacionalização da referida lei; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Fica determinado o retorno das atividades presenciais da 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA, a partir do dia 10 de agosto de 2020, 

observando os critérios e as orientações estabelecidos no Plano de Retorno dos 

Trabalhos Presenciais, publicado no sítio eletrônico e demais sistemas de comunicação 

do órgão. 

 

§ 1º. O horário de expediente a ser seguido pelos setoriais que 

retornarem as atividades presenciais será das 8h às 12h (de forma presencial) e 14h às 

18h (em regime de Expediente interno e teletrabalho nos casos aplicáveis). 

 



 

§ 2º O expediente externo do Protocolo Geral será realizado, 

preferencialmente, de forma virtual, por intermédio do e-mail institucional: 

protocolo@saude.ap.gov.br. 

 

Art. 2º Ficam todos os agentes públicos, em exercício, na Secretaria de 

Estado da Saúde, orientados a retornar ao trabalho presencial, exceto: 

I - aqueles com 60 (sessenta) anos ou mais; 

II - gestantes e lactantes; 

III – portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, 

hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico. 

IV - os que coabitem com pessoas descritas nos incisos I e III, observadas as 

disposições do §1º deste artigo. 

 

§1º Os agentes públicos que se enquadram nos inciso I, II, III e IV deverão 

apresentar documento do estado declarado, tais como: documento de identificação oficial, 

exames, certidão de nascimento do lactente, laudos médicos comprobatórios da afecção ou 

outro equivalente. 

 

§2º Fica determinada a necessidade de apresentação de autodeclaração pelo 

agente público, conforme enquadramento nos incisos acimas, observando-se os modelos 

anexos a esta Portaria. 

 

§3º As documentações a que se referem os §1º e §2º devem ser encaminhadas 

para o e-mail: getes@saude.ap.gov.br. 

 

Art. 3º Caberá à chefia imediata a organização do trabalho presencial, no 

limite de 50% (cinquenta por cento) do total de servidores por setor, podendo adotar 

mecanismos de flexibilização da jornada de trabalho, tais como, escalas de 

revezamento por turnos alternados, ampliação do horário do expediente administrativo 

e adoção de regime misto, presencial e home office, este último limitado à 50% 

(cinquenta por cento). 

 



 

Parágrafo Único. A limitação a 50% (cinquenta por cento) do total de 

servidores não se aplica aos setores que executam atividades de assistência direta nas 

Unidades de Saúde. 

 

Art. 4º Os servidores responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos ou 

por pessoas portadoras de necessidades especiais, e que não tenham a possibilidade 

de deixá-las em outro ambiente de segurança ou aos cuidados de terceiros, poderão 

trabalhar de maneira remota, enquanto durar a suspensão das atividades educacionais 

nas redes de ensino público e privada. 

 

§1º Caso ambos os pais sejam servidores, a hipótese do caput será 

aplicável a apenas um deles. 

 

§2º Os servidores que se enquadrarem na hipótese do caput deverão 

apresentar autodeclaração de responsabilidade, bem como anexar cópia da Certidão 

de Nascimento e/ou Carteira de Identidade do tutelado e laudos que comprovem a 

situação da pessoa portadora de necessidades especiais.  

 

Art. 5º As solicitações e a execução do trabalho remoto deverão observar 

os anexos desta Portaria. 

 

Art. 6º Os servidores desobrigados do trabalho presencial devem 

executar suas atividades na modalidade home office. 

 

Art. 7º Os servidores que permanecerem atuando na modalidade home 

office não poderão executar e perceber remuneração relativa a horas-plantão ou horas 

de sobreaviso. 

 

Art. 8º Aos servidores desobrigados do trabalho presencial e que não 

puderem exercer atividades na modalidade home office, deverá ser concedida 

sucessivamente e nesta ordem a antecipação de férias ou usufruto de licença-prêmio 

ou a compensação de Jornada de trabalho. 

 



 

Art. 9º. Para o preenchimento de Frequência dos profissionais da Saúde, 

os gestores de unidades e chefes imediatos deverão adotar os seguintes 

procedimentos: 

 

I - Dispensar a assinatura dos profissionais lotados nas unidades 

administrativas e assistenciais que permanecerão em regime de tele trabalho e 

sobreavisos (conforme o caso), fazendo alusão aos decretos e portaria que 

estabeleceram as medidas de caráter extraordinário. 

 

II - Os servidores lotados na SESA ou cedidos, que estarão 

desenvolvendo suas atividades em regime presencial, deverão assinar regularmente 

seus pontos diários. 

 

Art. 10 Os casos omissos e as exceções deverão ser reportados à 

Gerência de Normatização de Gestão de Pessoas. 

 

Art. 11 Os servidores e demais colaboradores vinculados à SESA, que 

descumprirem as determinações dispostas nesta Portaria e as orientações definidas no 

Plano de Retorno estarão sujeitas às sanções previstas em seu respectivo regime 

jurídico. 

 

Art. 12 Os servidores deverão observar as normas de segurança, 

adotando o uso obrigatório de álcool gel e máscaras. 

 

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário 

Oficial do Estado do Amapá, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de agosto de 2020. 

 

 

Macapá, 26 de agosto de 2020. 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE 

 

Eu, ___________________________________________, portador do 

RG nº _____________, CPF nº ______________________, declaro para fins 

específicos de atendimento ao disposto no Decreto nº ______ e no Plano para 

retomada responsável e gradual das atividades presenciais nos órgãos do Governo do 

Estado do Amapá, me enquadro na situação de grupo de risco ou gravidez por ser 

_______________________ , razão pela qual, solicito minha inclusão na escala de 

teletrabalho e/ou home office da Secretaria/Órgão _____________________ , a partir 

desta data, pelo período que perdurar o estado de emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus. 

 

Declaro que estou ciente de que a prestação de informação falsa me 

sujeitará às sanções penais e administrativas previstas em lei. 

 

 

Macapá, _____de ___________de 2020. 

 

 

 

_____________________________________ 
DECLARANTE 

 

 

Observação: Apresentar documento comprobatório (laudos, exames gravídicos, 

exames atualizados, etc). 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO 

 

Eu,______________________________ , portador do RG nº____________ , 

CPF nº________________ , declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 

no Decreto nº _______e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades 

presenciais nos órgãos do Governo do Estado do Amapá, que em razão de coabitar na 

mesma residência e ter sob meus cuidados uma ou mais pessoas com suspeita ou 

confirmação de infecção por COVID-19 ou enquadrada no grupo de risco, solicito 

minha inclusão na escala de teletrabalho e/ou home office da Secretaria/Órgão, a partir 

desta data, pelo período que perdurar o estado de emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente do Novo Coronavírus. Declaro que estou ciente de 

que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas 

previstas em lei. 

 

 

Macapá, ____de__________ de 2020. 

 

 

 

_______________________________ 
DECLARANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUTODECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR CRIANÇAS DE ATÉ 12 

(DOZE) ANOS OU PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Eu,______________________________ , portador do RG nº____________ , 

CPF nº________________ , declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 

no Decreto nº _______e no Plano para retomada responsável e gradual das atividades 

presenciais nos órgãos do Governo do Estado do Amapá, que em razão de eu ser 

responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou por pessoa portadora com 

deficiência, a qual não tenho a possibilidade de deixá-la(s) em outro ambiente de 

segurança ou aos cuidados de terceiros, solicito minha inclusão na escala de 

teletrabalho e/ou home office da Secretaria/Órgão, a partir desta data, pelo período que 

perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância internacional 

decorrente do Novo Coronavírus. Declaro que estou ciente de que a prestação de 

informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas previstas em lei. 

 

 

Macapá, ____de__________ de 2020. 

 

 

 

_______________________________ 
DECLARANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Apresentar documento comprobatório (Certidão de Nascimento, Carteira 

de Identidade, laudos, exames atualizados, etc). 
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