
RESOLUÇÃO SES Nº 2066 DE 24 DE JULHO DE 2020 

DISPÕE ACERCA DO REGIME DE TRABALHO EM UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DAS NOVAS 

ETAPAS DA PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, conforme consta no 

Processo n° SEI-080002/001407/2020, 

CONSIDERANDO: 

- a Organização Mundial de Saúde reconheceu a classificação, no dia 11 de março de 2020, 

como pandemia do novo Coronavírus (Covid- 19); 

- o Estado do Rio de Janeiro reconheceu a situação de emergência em saúde por meio do 

Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020; 

- o Estado do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pública nos termos do Decreto nº 

46.984, de 20 de março de 2020;  

- a União reconheceu o estado de calamidade pública nos termos do Decreto Legislativo nº 06, 

de 20 de março de 2020; 

- o Estado do Rio de Janeiro reconheceu a situação de emergência em saúde por meio do 

Decreto n° 47.152, de 06 de julho de 2020; 

- a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos 

artigos 196 e 197 da Constituição da República; 

- é necessário envidar todos os esforços no enfrentamento da propagação, inclusive com a 

participação da sociedade civil; e  

- o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 

10008436820205020000, em 30 de março de 2020, proferiu decisão reconhecendo a 

indispensabilidade de cumprimento de carga horária, atribuições e funções por parte de 

profissionais lotados ou em exercício em unidades de saúde, inclusive por parte dos mais 

experientes e/ou integrantes do chamado “grupo de risco para contrair o Coronavírus - Covid-

19”, devido à sua experiência técnica e escassez de recursos humanos, devendo apenas, se for 

o caso, serem realocados, dentro da própria unidade, para áreas e funções que não exijam 

contato físico ou atendimento pessoal e direto a paciente com potencial de apresentar sinal ou 

sintoma de infecção respiratória, que possa ser indicativo do Coronavírus (Covid-19); 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exclusivamente em relação aos servidores, funcionários e agentes púbicos da 

Secretaria de Estado de Saúde, que estejam lotados ou exercendo funções administrativas 

apenas no edifício da sede da Secretaria, ficam autorizados os Subsecretários e as Chefias 

Imediatas a, conforme os critérios de conveniência e oportunidade, instituir o trabalho remoto 



(homeoffice), o trabalho em rodízio (dias alternados) e/ou o regime de plantão, e/ou horário 

complementar para os integrantes de suas respectivas equipes que não apresentem sinais ou   

sintomas de enfermidade, que possam ser indicativos do Coronavírus (Covid-19), a fim de que, 

mediante a diminuição do contato social, seja minimizado o contágio por pessoas ainda não 

contaminadas. 

§ 1º - A adoção de quaisquer dessas modalidades excepcionais de trabalho não poderá 

comprometer a eficiência do setor no qual atue o agente público, devendo ser imediatamente 

comunicada ao gabinete do Secretário, através das subsecretarias e demais setores. 

§ 2º - Ficam expressamente repristinados e aplicáveis os arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da 

Resolução SES 1999, de 16 de março de 2020. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2020 

ALEX BOUSQUET 

Secretário de Estado de Saúde 

 


