
RESOLUÇÃO SES Nº 2068 DE 29 DE JULHO DE 2020 

DISPÕE SOBRE A RETOMADA DOS PEDIDOS DE REMARCAÇÃO DE FÉRIAS E AS AUTORIZAÇÕES 

PARA SEU GOZO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE E S TA D O DE SAÚDE, BEM COMO DO 

AFASTAMENTO A PEDIDO DO SERVIÇO PÚBLICO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe foram concedidas no 

art. 148, II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e no art. 3º, II, do Decreto n° 31.896, 

de 23 de setembro de 2002, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº SEI-

080002/001408/2020, 

CONSIDERANDO: 

- o Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020, que reconheceu a situação de emergência na 

saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adota medidas de 

enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (covid-19); e dá outras 

providências; 

- a Resolução SES n° 2000, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a suspensão de todos os 

pedidos de férias e revoga todas as autorizações para seu gozo, por razões de ordem pública, 

de todos os servidores da Secretaria de Estado de Saúde, bem como todo e qualquer 

afastamento a pedido do serviço público; 

- as disposições do Decreto nº 47.112, de 05 de junho de 2020, que estabelece novas medidas 

de enfrentamento da propagação do novo Coronavírus (COVID-19); 

- as disposições do Decreto nº 47.152, de 06 de julho de 2020, que dispõe sobre as medidas de 

enfretamento da propagação do novo Coronavirus (COVID-19); 

- o disposto no art. 13 do Decreto nº 47.152, de 06 de julho de 2020, publicado no DOERJ de 

07 de julho de 2020; que determina a avaliação da suspensão total ou parcial do gozo de férias 

dos servidores da Secretaria do Estado de Saúde, a fim de que não se comprometam as 

medidas de prevenção; 

- a tendência de estabilidade da curva de mortalidade por COVID-19 no Estado do Rio de 

Janeiro;  

- que a curva de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave no estado do Rio de 

Janeiro apresenta declínio desde a vigésima semana epidemiológica, iniciada no dia 

10/05/2020; 

- a expansão de oferta de leitos COVID-19 nos hospitais públicos que amplia o acesso de casos 

moderados e graves à internação; e  

- o número de servidores impossibilitados de gozar férias, mesmo parcialmente, o que 

inevitavelmente acarretará problemas na organização e remarcação das férias de todos os 

servidores da Secretaria de Estado de Saúde, ao mesmo tempo, comprometendo a prestação 

eficiente do serviço público, 

RESOLVE: 



Art. 1º - Autorizar os servidores da Secretaria de Estado de Saúde a remarcarem o gozo de 

férias anual remunerada, 60 (sessenta) dias após a publicação desta resolução, observada a 

ordem cronológica de remarcação a ser estabelecida pela Superintendência de Recursos 

Humanos da Secretária de Estado de Saúde. 

Art. 2º - Autorizar os pedidos de remarcação de gozo de férias anual formulados pelos 

empregados terceirizados, também suspensos pela Resolução SES n° 2.000/2020, deverão ser 

submetidos à análise da empresa contratada, que avaliará a viabilidade do seu deferimento. 

Parágrafo Único - A definição da retomada do agendamento das férias e gozo, deverá ser feita 

considerando a demanda e disponibilidade de cada setor da Secretaria de Estado de Saúde, 

para que não ocorra descontinuidade na prestação do serviço e comprometa a essencialidade 

e eficiência da Administração Pública. 

Art. 3º - Permanecem suspensos os requerimentos de afastamento apresentados no âmbito da 

Secretária de Estado de Saúde, bem como, revogadas todas as concessões até então deferidas. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução SES 

nº 2000, de 16 de março de 2020, e as demais disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020 

ALEX BOUSQUET 

Secretário de Estado de Saúde 

 


