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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Gabinete

OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 699/2021/ME

Brasília, 28 de fevereiro de 2021.
Aos Dirigentes de Gestão de Pessoas dos Órgãos e Entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC.
Assunto: Decretação de medidas restritivas pelas autoridades locais
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19975.105159/2021-63.

Prezados Dirigentes de Gestão de Pessoas,

1.
As disposições da Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de 2020, permanecem vigentes e
aplicam-se quando constatadas as condições sanitárias e de atendimento de saúde pública, conforme
expressamente previsto em seu art. 2º.
2.
Nesse contexto, a execução de atividades presenciais ou de trabalho remoto por servidores e
empregados públicos serão definidos pela respectiva autoridade máxima de cada órgão ou entidade do SIPEC
que avaliará e implementará, nos termos da respectiva Instrução Normativa, as condições para cada uma das
modalidades de prestação de serviço.
3.
Cumpre esclarecer que o decreto publicado pela autoridade local do Distrito Federal sobre
restrições ao funcionamento de atividades, Decreto nº 41.849 de 27 de fevereiro de 2021, não se aplica para os
serviços prestados pelos órgãos públicos federais, conforme expressamente previsto em seu art. 11.

Atenciosamente,
Documento assinado digitalmente
WAGNER LENHART
Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal
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Documento assinado eletronicamente por Wagner Lenhart, Secretário(a), em 28/02/2021, às 21:18,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 13962902 e o
código CRC E6A6ACFA.
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