
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
  

Portaria nº 90 de 17 de março de 2020

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto do DECRETO N° 24.871, DE 16 DE
MARÇO DE 2020, que estabelece as medidas da situação de emergência no âmbito da Saúde Pública
do Estado e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus, COVID-19, do regime de trabalho do servidor público e
contratado do Poder Execu�vo, e dá outras providências.

 

O Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, no uso das atribuições legais, que lhe
confere o Artigo 41, da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017, e Decreto de nomeação de 1º
de Janeiro de 2019, DOE 001 de 03.01.2019.

Considerando a situação de emergência, no âmbito da Saúde Pública no Estado de Rondônia,
pelo período de 180 (cento e oitenta dias), em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), de
acordo com o que determina a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Portaria n° 356, de 11 de
março de 2020, do Ministério da Saúde.

Considerando Decreto n° 24.871, de 16 de março de 2020, do Governo do estado de
Rondônia, que estabelece medidas de Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus(COVID-19), resolve estabelecer medidas internas ao servidores
lotados na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.

RESOLVE: 
Art. 1° Os servidores ficarão submetidos ao Escritório Remoto - Home Office:
I - servidores com 60 (sessenta) ou mais anos de idade;
II - servidores com histórico de doenças respiratórias, desde que apresentado Atestado Médico;
II - servidoras grávidas, e;
IV- pessoas com doenças crônicas.
 
Paragrafo único. Os servidores que se enquadrarem no Art. 1º desta Portaria deverão exercer

suas funções laborais, em trabalho remoto, regime home office, e atenderá rigorosamente as disposições
contidas nos arts. 17 a 23, do Decreto n° 21.971, de 22 de maio de 2017, que “Institui o Sistema de Controle
de Frequência por meio de Ponto Eletrônico, o Sistema de Compensação de Horas e o Escritório Remoto -
Home Office, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e dá outras providências.”

 
DÊ-SE CIÊNCIA
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

 
 

Documento assinado eletronicamente por ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Secretário(a), em 17/03/2020,
às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0010699242 e o código CRC 0D8187DA.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº 0028.119756/2020-75 SEI nº 0010699242


