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PORTARIA Nº 01 DE 19 DE MARÇO DE 2020. 
 
 

REGULAMENTA, excepcionalmente, o teletrabalho no 
âmbito da Secretaria de Educação do Município de Diadema 
e dá outras providências. 

 
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
DIADEMA, no uso e gozo de suas atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO a decretação de estado da PANDEMIA 
MUNDIAL em razão do avanço do CORONAVIRUS (COVID 
19); 
 
CONSIDERANDO a decretação de medidas excepcionais 
em âmbito federal (Lei nº 13.979, de fevereiro de 2020) e 
Municipal (Decreto nº 7.705, de 16 de março de 2020 e 
Decreto nº 7.709, de 18 de março de 2020) para combate 
do avanço do CORONAVIRUS; 
 
CONSIDERANDO a decretação de medidas excepcionais 
em âmbito municipal (Decreto nº 7.708, de 18 de março de 
2020) que extende a todos os servidores municipais a 
atuação em regime de teletrabalho; 
 
CONSIDERANDO que o avanço tecnológico possibilita o 
trabalho remoto ou a distância; 

 
CONSIDERANDO as orientações da OMS e Ministério da 
Saúde para evitar aglomerações e lugares fechados, bem 
como o contato social e laboral; 
 
CONSIDERANDO a possibilidade de redução do risco de 
contágio e transmissão do vírus mediante adoção do 
teletrabalho; 

 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º São objetivos do teletrabalho evitar o contato dos servidores entre si e com o 
público circulante nos prédios públicos do Município de Diadema, visando evitar a 
possibilidade de contágio e transmissão do CORONAVIRUS. 
 
Art. 2º Do dia 23 de março de 2020 até o término do período de suspensão das aulas, os 
profissionais da educação de Diadema lotados nas unidades escolares (professores, 
diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, agentes administrativos e 
articuladores) estarão em regime de teletrabalho, ou seja, trabalho realizado fora das 
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dependências da escola, compatível com suas funções e carga horária (orientadas pela 
direção escolar).  
 
Art. 3º Para garantir o cumprimento do calendário escolar e respectivas normativas legais, 
serão adotadas atividades domiciliares direcionadas a todos os estudantes, exceto creche. 
 
§1º A Secretaria de Educação disponibilizará aos pais/responsáveis e estudantes jovens e 
adultos, atividades por meio eletrônico e Portal da Educação todas as segundas e quartas-
feiras, respectivamente, a partir do dia 30/03/2020. 
 
§2º As atividades deverão ser planejadas pelos professores e enviadas à coordenação 
pedagógica e direção escolar toda segunda feira, a partir de 30/03/2020, para 
disponibilização aos estudantes. 
 
§3º As atividades deverão ser autoinstrucionais, de forma que os estudantes consigam 
realizá-las com o mínimo de auxílio das famílias, conforme a faixa etária, sem necessidade 
de impressão para executá-las. Orientações detalhadas serão realizadas pelos 
coordenadores pedagógicos e direção. 
 
§4º Os coordenadores e diretores enviarão as atividades todas as terças-feiras aos 
respectivos supervisores de ensino, via e-mail, a partir de 31/03/2020. 
 
§5º A carga horária semanal das atividades totalizará 20 horas. 
 
Art. 4º A direção escolar deverá assegurar que todas as famílias e estudantes jovens e 
adultos tenham conhecimento do endereço eletrônico do Portal da Educação, a fim de 
acessarem as atividades. 
 
Art. 5º A direção escolar (exceto creche e CAIS) deve enviar para a chefia de cada 
segmento a lista de alunos por turma, com número de celular e e-mail, se houver, até sexta-
feira 20/03/2020 – às 14 horas. 
 
Art. 6º Todos os professores, diretores, vices, coordenadores e articuladores farão curso 
on-line a partir de 23/03/2020, com vistas ao cumprimento da carga horária de 
formação. 
 
Parágrafo Único. A formação online será disponibilizada aos professores, diretores, vices, 
coordenadores e articuladores, por meio de plataforma. As orientações para o acesso serão 
enviadas por meio eletrônico. 
 
Art. 7º O teletrabalho dos professores de creche e do CAIS compreenderá, além das 
atividades formativas, atividades definidas pela coordenação pedagógica e direção escolar. 
 
Art. 8º Os estagiários da Educação Especial receberão atividades, não obrigatórias, 
diretamente da chefia do segmento, por e-mail (sem prejuízo na remuneração mensal).   
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Art. 9º Os estagiários do Programa Cidade na Escola receberão atividades, não 
obrigatórias, diretamente do articulador, por e-mail (sem prejuízo na remuneração 
mensal). 
 
Art. 10 RPAs, frentes de trabalho, agentes de cozinha e de limpeza, ficarão à disposição, 
em suas residências, aguardando convocação, se necessário.  
 
Art. 11 A Secretaria de Educação recomenda que as escolas particulares, de atendimento à 
educação infantil, realizem a mesma organização proposta para a rede municipal de 
ensino, que é a suspensão de aulas a partir de 23 de março de 2020, até enquanto 
perdurar o risco da pandemia, comunicando as famílias a necessidade de manter as 
crianças em casa, evitando-se aglomerações, e esclarecendo que as faltas deste período não 
serão computadas, devendo a escola garantir o cumprimento de 800 horas/ano letivo, para 
os alunos de 04 e 05 anos de idade. 
 
Art. 12 As escolas conveniadas com a Prefeitura Municipal de Diadema deverão 
interromper o atendimento a partir de 23 de março de 2020, retomando as atividades 
juntamente com as escolas municipais da rede direta.  
 
Art. 13 As atividades dos servidores lotados na Secretaria de Educação do Município de 
Diadema, excepcionalmente durante a decretação de pandemia em razão do 
CORONAVIRUS, poderão ser executadas fora de suas dependências, de forma remota, sob a 
denominação de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições 
estabelecidos nesta Resolução. 
 
§1º A realização do teletrabalho será orientada, em cada Divisão, pela chefia imediata, 
necessitando da anuência do Gabinete da Secretaria de Educação, da seguinte forma: 
 
I – Horário que cada servidor deverá comparecer ao departamento para finalidade de 
receber e entregar atividades cotidianas; 
 
II – Escala de comparecimento, realizada através de revezamento, evitando-se que os 
servidores estejam simultaneamente no departamento; 
 
III – Servidores que deverão cumprir atividade estritamente presencial, determinando o 
período; 
 
IV – A obrigação dos servidores de cumprimento das obrigações funcionais que não 
estiverem suspensas, em especial, prazos administrativos; 
 
V – A obrigação dos servidores de manterem canal aberto de contato via telefone ou e-
mail durante o horário de expediente; 
 
§2º É obrigatória a elaboração de relatório de atividades pelos servidores autorizados a 
fazer teletrabalho, semanalmente, enquanto durar essa medida excepcional. 
 
§3º A entrega semanal do relatório de atividades equivalerá ao cumprimento da respectiva 
jornada de trabalho. 
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§4º Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviço extraordinário aos 
servidores autorizados a realizar teletrabalho. 
 
§5º São atribuições da chefia imediata, acompanhar o trabalho dos servidores em regime 
de teletrabalho, monitorar o cumprimento das atividades e avaliar a qualidade do trabalho 
apresentado. 
 
Art. 14 Constituem deveres de todo servidor em regime de teletrabalho: 
 
I – cumprir atividades cotidianas inerentes à função desempenhada;  
 
II – atender às convocações feitas com antecedência mínima de 03 (três) horas para 
comparecimento presencial, quando não for possível solucionar a questão remotamente, 
sempre que houver necessidade da unidade ou interesse da Administração. 
 
III – manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis; 
 
IV – acompanhar diariamente todas as comunicações eletrônicas, mensagens em 
aplicativos de celular, caixa de processo eletrônico administrativo e etc; 
 
V – manter a chefia imediata informada acerca da evolução do trabalho e de eventuais 
dificuldades que possam atrasar ou prejudicar o seu andamento; 
 
Art. 15 As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de 
teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores ou não, para o 
cumprimento das metas estabelecidas. 
 
§1º Verificado o descumprimento das disposições contidas nesta portaria, ou em caso de 
denúncia identificada, o servidor deverá prestar esclarecimentos à chefia imediata, que os 
repassará ao Secretário de Educação, o qual determinará, ou não, a imediata suspensão do 
trabalho remoto. 
 
I - Além da temporária ou definitiva suspensão imediata do regime de teletrabalho 
conferido a servidor, a autoridade competente promoverá, ou não, a abertura de 
procedimento administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade. 
 
Art. 16 O servidor é responsável por providenciar e manter estruturas física e tecnológica 
necessárias e adequadas à realização do teletrabalho.  
 
Art. 17 O Secretário de Educação pode, a qualquer tempo, cancelar o regime de 
teletrabalho para um ou mais servidores, desde que justificado no interesse público. 
 
Art. 18 Caberá ao Secretário de Educação analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre 
dúvidas e casos omissos. 
 
Art. 19 A participação do interessado no teletrabalho não modifica a sua lotação ou seu 
exercício. 
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Art. 20 Esta Portaria entra em vigor em 20 de março de 2020. 
 
 
     Diadema, 19 de março de 2020. 
 
 
 

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA 
Secretário de Educação 

 


