
 

 

PORTARIA Nº 016/2021/DIRE/AGEHAB 

 

 
Dispõe sobre as regras aplicáveis  

ao agravamento da crise sanitária da Covid-19  

em março de 2021. 

 

  A DIRETORIA EXECUTIVA DA AGÊNCIA GOIANA DE 

HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, no uso das competências que lhes são conferidas pelo 

Estatuto Social e Regimento Interno e do Estatuto Social da AGEHAB; 

 

  considerando a edição do Decreto nº 1.646, de 27 de fevereiro de 2021, 

oriundo do Município de Goiânia, que impôs medidas de isolamento sanitário mais 

severas até que se obtenha a estabilização ou diminuição da curva de contaminação da 

COVID-19, em índice compatível com a estrutura de saúde disponível com base em dados 

técnicos; 

 

  considerando ainda que, nos termos do inciso XXI do Decreto Municipal 

nº 1.646, de 27 de fevereiro de 2021, as obras da construção civil de interesse social do 

Poder Público são uma das atividades essenciais, cujo funcionamento não foi suspenso 

pelo Município de Goiânia.  

 

  considerando o disposto no §9º do Art. 1º do Decreto Municipal nº 

1.646/2021, que o funcionamento das repartições estaduais e federais obedecerão ao que 

for estabelecido pelas respectivas esferas de governo e que a AGEHAB, na qualidade de 

companhia estadual, atua em todo território goiano e não somente no município de 

Goiânia. 

 

  considerando a alteração do Decreto Estadual nº 9.751/2020, a partir da 

expedição do Decreto Estadual nº 9.819, de 27 de fevereiro de 2021, em que o Governador 

do Estado de Goiás estabeleceu, a critério dos titulares de cada órgão e entidade, o 

estabelecimento do regime de teletrabalho em suas unidades administrativas durante a 



 

 

situação de saúde pública de que trata ocasionada pelo agravamento da situação de saúde 

pública ocasionada pela Covid-19;  

 

  considerando o Art. 28 do precitado decreto, em que recomenda sua 

aplicação, no que couber, às empresas públicas e sociedades de economia mista, bem 

como a aplicação de medidas similares naquilo que não couber;  

 

 

PORTARIA Nº 016/2021/DIRE/AGEHAB 

 

  considerando que a Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB é uma 

sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com 

patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, integrante da Administração 

Indireta, cujos empregados são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

                      

  RESOLVE:  

 

  I – DETERMINAR que os empregados elegíveis para o regime 

excepcional de teletrabalho, isto é, aqueles que possam exercer suas atividades laborais 

remotamente sem prejuízo ao serviço público, estarão, a partir do dia 1º de março, 

submetidos a tal regime.  

 

  II – ESTABELECER que – para garantir a continuidade da prestação do 

serviço público, especialmente para as atividades de atendimento e prestação de 

serviços diretamente ao cidadão e às partes relacionadas – todas as unidades 

administrativas deverão estabelecer um quantitativo mínimo de representante (s) por 

departamento. 

 



 

 

  § 2º O (s) representante (s) do departamento referido no caput poderá (ão) 

ser definido (s) a partir de escala de revezamento a ser enviada para Gerência de Gestão 

de Pessoas, com anuência da respectiva Diretoria, estando excetuados de tal escala 

aqueles enquadrados nos grupos de riscos para Covid-19, conforme estabelecido pelo 

item III da Portaria nº 0030/2020-DIRE-AGEHAB. 

 

  § 3º Nos termos do § 4º do Art. 4º do Decreto Estadual nº 9.751/2020, 

incluído pelo Decreto Estadual nº 9.819/2021, a assinatura do termo de que trata o § 

2º do item III da Portaria nº 30/2020-DIRE-AGEHAB fica dispensada aos empregados 

ocupantes dos cargos em comissão constantes da estrutura regimental da companhia.  

 

  §4º Os empregados, quando prestarem o serviço presencialmente, deverão 

promover o registro eletrônico do ponto, com exceção daqueles que – em razão da 

natureza de seus cargos, nos termos do Art. 62 da CLT – estejam dispensados de fazê-lo. 

 

  § 5º As atividades de campo deverão observar a situação epidemiológica 

e as regras adotadas por cada município quanto ao enfrentamento do agravamento da crise 

sanitária da Covid-19,  
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devendo ser avaliada por cada chefe de unidade – em conjunto com a Diretoria da área e 

a Presidência – o risco efetivo da atividade a ser desempenhada à biossegurança dos 

empregados envolvidos; 

 

  III -  ESTABELECER que o empregado cujas atividades não se 

enquadrem naquelas possíveis de serem realizadas de forma remota (teletrabalho) deverá 

ser colocado em regime de sobreaviso, sem prejuízo da sua remuneração, nos termos do 

Decreto Estadual nº 9.751/2020, naquilo em que couber a essa empresa.  

   



 

 

  § 1º A Gerência de Gestão de Pessoas – GGP deverá fazer a relação dos 

empregados a serem submetidos ao regime de sobreaviso, obrigatoriamente com as 

informações atualizadas de seus contatos, como número de telefone, endereço residencial 

e e-mail.  

 

  § 2º O empregado em sobreaviso poderá ser convocado para trabalho 

presencial, a qualquer momento, para exercício de suas atividades inerentes as suas 

funções, inclusive para eventual instituição de revezamento de jornada de trabalho, sem 

prejuízo de responsabilização administrativa. 

 

  IV – DETERMINAR que, no que couber, aplica-se aos empregados em 

regime de teletrabalho o previsto nos itens IV e V da Portaria nº 0030/2020-DIRE-

AGEHAB, sendo necessário para o cômputo da jornada de trabalho o alcance das metas 

de desempenho pactuadas com a chefia imediata, que serão incluídas no relatório de 

atividades executadas a ser enviado semanalmente à GGP. 

 

  Parágrafo Único: Deverão os empregados - em regime de trabalho remoto 

ou presencial - cumprir a sua respectiva jornada de trabalho habitual, não sendo permitida 

a realização de horas extras, tampouco o seu acúmulo em banco de horas. 

 

   V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

  DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

 

  AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB, em Goiânia, 

aos 27 dias do mês de fevereiro de 2021. 
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