
RESOLUÇÃO SES Nº 1998 DE 13 DE MARÇO DE 2020 

SUSPENDE TODOS OS PEDIDOS DE FÉRIAS E REVOGA TODAS AS AUTORIZAÇÕES PARA SEU 

GOZO, POR RAZÕES DE ORDEM PÚBLICA, DE TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO TODO E QUALQUER AFASTAMENTO A PEDIDO DO SERVIÇO 

PÚBLICO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições legais e o disposto no Processo nº 

SEI-080001/006133/2020,  

CONSIDERANDO: 

- a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 

Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

- que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde 

para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e 

restritas aos riscos; 

- que esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e que a 

investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de competência da 

vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS; 

- a edição da Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o Decreto Estadual nº 46.966, 

de 11 de março de 2020;  

- a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), por 

meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

- a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS;e 

- que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 

de riscos, danos e agravos à saúde pública, que será efetivada por intermédio da conjunção de 

esforços de todos; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Suspender todos os requerimentos para o gozo de férias em trâmite na Secretaria de 

Estado de Saúde - SES e revogar todas as concessões de gozo de férias até então deferidas. 

Art. 2º - Suspender todos os requerimentos para afastamento apresentados no âmbito da 

Secretaria de Estado de Saúde - SES e revogar todas as concessões até então deferidas. 

Art. 3º - Todos servidores da Secretaria Estadual de Saúde – SES enquadrados nos artigos 1º e 

2º, seus órgãos e entidades vinculadas, deverão retornar imediatamente ao efetivo exercício a 

contar da data de publicação desta Resolução na imprensa oficial, sob pena de incidir nas 

penalidades administrativas cabíveis. 



Art. 4º - A Superintendência de Recursos Humanos deverá providenciar os apontamentos 

necessários nos assentamentos funcionais e promover a adequada fiscalização para o integral 

cumprimento do disposto nesta Resolução. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2020 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 

Secretário de Estado de Saúde 

 


