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PORTARIA INTERNA CEE/MA Nº 2, DE 28 DE MAIO DE 2020 . 

Estabelece orientações, no âmbito do 

CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO–CEE/MA, quanto às 

medidas de proteção para o 

enfrentamento da disseminação do 

Coronavírus(2019-nCoV), na retomada 

progressiva das atividades presenciais. 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO , no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, e 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar providências necessárias e 

suficientes para garantir a segurança da comunidade escolar; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03/02/2020, do Ministério da 

Saúde sobre Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO o Decreto do Executivo Estadual nº 35.660/2020, 

dispondo sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção da transmissão 

da COVID-19 e instituindo o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à COVID-

19; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672/2020, que declara 

situação de calamidade no Estado do Maranhão; 

 CONSIDERANDO a necessidade de manutenção por maior prazo das 

medidas de distanciamento, com a redução na circulação de pessoas, e de 

prevenção ao contágio pelo vírus SARS-CoV-2; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 35.677, de 21/03/2020 que suspendeu 

as atividades dos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo; 

CONSIDERANDO a suspensão dos prazos processuais em geral e o 

acesso aos autos físicos dos processos administrativos, com tramitação no 

âmbito do Poder Executivo, no período de 11/04/2020 a 07/06/2020;  
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.831, de 20/05/2020, que 

reitera o estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão para fins 

de prevenção e enfrentamento à COVID-19, estabelece as medidas sanitárias 

gerais e segmentadas destinadas à contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2), e 

dá outras providências, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º .  Estabelecer orientações, no âmbito do CONSELHO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO–CEE/MA, quanto às medidas de proteção para o 

enfrentamento da disseminação do Coronavírus, na retomada progressiva das 

atividades presenciais, tendo em vista a segurança preventiva dos servidores e 

comunidade em geral do contágio pelo COVID-19.  

Art. 2º .  A partir das 00h00 do dia 1º de junho de 2020, passam a vigorar 

as medidas sanitárias à contenção do Coronavírus dispostas no Decreto 

Estadual nº 35.831/2020, de 20 de maio de 2020. 

Art. 3º.  O atendimento presencial ao público externo fica suspenso até às 

12h59min do dia 8 de junho de 2020, podendo haver prestação de serviços por 

telefone e internet.  

Art. 4º . Até o dia 15 de junho de 2020, todos os servidores que pertençam 

aos grupos mais vulneráveis ficam dispensados do exercício de suas respectivas 

atribuições de forma presencial, não impedindo a realização de trabalho remoto, 

conforme orientação da chefia imediata. 

Parágrafo único . Para os fins deste artigo, consideram-se como mais 

vulneráveis os idosos, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, 

diabéticos, oncológicos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou 

tratamento de saúde que provoque diminuição da imunidade e demais 

imunossuprimidos. 
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Art. 5º. As plenárias, sessões de Câmara, comissões permanentes e 

temporárias, e reuniões administrativas devem ocorrer virtualmente, utilizando-

se dos meios tecnológicos de informação e de comunicação disponíveis. 

Art. 6º . Na rotina de trabalho, devem ser observadas as seguintes 
orientações: 

I- utilização de máscaras de proteção por todos os servidores; 

II- adoção de trabalho remoto, de acordo com a viabilidade e 

autorização do chefe imediato de cada setor; 

III- adoção de escala de revezamento de servidores, com vistas à 

diminuição do risco de exposição do trabalhador ao Coronavírus, evitando a 

grande concentração de pessoas no ambiente de trabalho; 

IV- garantia de distância mínima de dois metros entre cada servidor, 

em caso de trabalho presencial, podendo, para tanto, ser reduzida a lotação de 

cada setor; 

V- disponibilização de álcool gel em todos os espaços de trabalho; 

VI- manutenção de ventilação natural em locais com concentração de 

pessoas. 

 Art. 7º.  Todas as salas receberão, semanalmente, álcool 70% para 

higienização, que será realizada pela equipe terceirizada. 

Art. 8º . O atendimento presencial será controlado, e somente será 

realizado mediante prévio agendamento. 

Art. 9º. Os prestadores de serviços terceirizados devem observar 

rigorosamente o disposto no art. 7º da Portaria nº 585/2020-SEDUC. 

Art. 10 . A retomada do atendimento presencial na sede do Conselho 

Estadual de Educação ocorrerá no dia 8 de junho de 2020, observadas as 

seguintes diretrizes: 

I- controle de entrada de pessoas, evitando aglomerações; 

II-  autorização do acesso à sede do Conselho somente se a pessoa 

estiver utilizando máscara de proteção, e realizar higienização das mãos na 

entrada. 
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Art. 11 . O Conselho disponibilizará canais de atendimento remoto, por meio 

dos quais o serviço será prestado virtualmente à comunidade para um 

atendimento mais dinâmico, conforme os seguintes procedimentos: 

I- contas de “WhatsApp Business” que serão informadas no site do 
CEE/MA; 

II- atendimento telepresencial dos interessados através de chamada 
de vídeo direta; 

III- atendimento via e-mail, com confirmação de recebimento ao 
interessado em 24 horas. 

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

DÊ-SE CIÊNCIA. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, EM SÃO L UÍS, 28 

DE MAIO DE 2020. 

 

 

_________________________________________ 
SORAIA RAQUEL ALVES DA SILVA 

Presidente do Conselho Estadual do Maranhão 
 


