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ATO NORMATIVO nº 02/2021  

DE 16 DE MARÇO DE 2021 

 

Estabelece as orientações do regime de 

adequações, no âmbito da CODISE, ao Decreto 

Estadual 40.791/202, que homologou a 

Resolução 13/2021 do CTCAE 

 

O DIRETOR PRESIDENTE CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico do Estado de Sergipe, nos termos do art. 42, I e IV do Estatuto Social da 

Companhia e, tendo em vista o Decreto Estadual 40.791/202, que homologou a 

Resolução 13/2021 do CTCAE – Comitê Técnico-Científico e de Atividades 

Especiais, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas para a redução do potencial 

de contágio da COVID-19 e para a preservação da saúde dos servidores, empregados, 

prestadores de serviços da CODISE e do público em geral; 

 

CONSIDERANDO, ainda, o que dispõe o art. 3º, da a Resolução 13/2021 do 

CTCAE, homolagada pelo o Decreto Estadual nº 40.791, de 15 de março de 2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Enquanto viger Decreto Estadual 40.791/202, que homologou a 

Resolução 13/2021 do CTCAE – Comitê Técnico-Científico e de Atividades especiais 

fica estabelecido, no âmbito da CODISE, o trabalho dos empregados em regime de Home 

Office. 

§ 1º -  Excetuam-se ao estabelecido no caput, os seguintes postos de trabalho 

que, necessariamente, funcionarão com a presença física dos empregados:  
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I – O protocolo externo e Portaria; 

 

II-  O setor de TI da CODISE. 

 

§ 2º - Havendo necessidade da presença física do empregado para 

desempenho de trabalho/serviço essencial ao andamento da empresa, este 

poderá ser convocado. 

 

Art. 2º - Devem ser obedecidas as regras de distanciamento e uso de 

equipamentos de proteção (uso de máscaras, face shield e alcool em gel). 

 

Art. 3º - Mantém-se os demais Atos Normarivos expedisos e em vigor , 

desde que não conflitantes com o presente. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 5º - Este Ato entra em vigor nesta data. Dê-se conhecimento, 

cumpra-se e publique-se. 

 

 

 

JOSÉ MATOS LIMA FILHO 

DIRETOR PRESIDENTE 
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