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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 168/2020 
 

 

 

 

Dispõe sobre a frequência dos servidores em razão das medidas 

de prevenção e combate ao contágio pelo Coronavírus 

(COVID-19) nos órgãos e nas entidades da Administração 

Pública Municipal Direta e Indireta e estabelece outras 

providências. 

 

 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, 

conforme artigos 42 e 68, VI da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de 

Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei ordinária: 

 

 
 

 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado, durante o estado de 

calamidade pública, a suspender as penalidades na carreira e consequentes descontos na 

remuneração dos servidores públicos municipais que possuam condição ou fator de risco, 

nos termos do art. 6º do Decreto nº 37.576, de 17 de março de 2020, em razão da 

impossibilidade da compensação pela excepcional flexibilização da jornada de trabalho.  

  

Parágrafo único. A suspensão das penalidades se aplica desde que esgotadas 

as possibilidades de concessão de licença prêmio, antecipação de férias e seja inviável 

exercer as atividades em regime excepcional de teletrabalho.  

   

  

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a suspender as penalidades na 

carreira e consequentes descontos na remuneração dos servidores públicos municipais, 

pela excepcional flexibilização da jornada de trabalho da Secretaria de Educação, em 

razão da suspensão das aulas presenciais entre os dias 19 de março de 2020 e 03 de 

novembro de 2020.  

  

Parágrafo único. A suspensão das penalidades se aplica desde que inviável o 

exercício das atividades em regime excepcional de teletrabalho e comprovada a 
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impossibilidade de reposição das horas, mediante autorização do Secretário Municipal da 

Educação e análise da Secretaria de Gestão de Pessoas.  

   

  

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a, até 180 (cento e oitenta) dias 

após término do estado de calamidade pública, viabilizar a reposição de horas não 

trabalhadas no período da suspensão de aulas e atividades ou serviços e promover 

desconto na remuneração daqueles servidores públicos municipais em que tenha sido 

oportunizada a reposição do déficit de horas e, mesmo assim, não vier a ser realizada.  

  

Parágrafo único. A forma de reposição das horas não trabalhadas que trata o 

caput e demais condicionalidades constarão em decreto regulamentar à presente lei.  

   

  

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

  

   

  

Udo Döhler  

  

Prefeito 
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INFORMAÇÃO SEI Nº 7888540/2020 - SGP.NAT

 

 

Joinville, 14 de dezembro de 2020.
 
Complementando o Memorando SGP.NAT 7704914, considerando os apontamentos

observados no Memorando PGM.UAD 7885996, informo que o proposto no anteprojeto de lei
encaminhado pela Secretaria de Gestão de Pessoas é resultado de reiteradas solicitações do
SINSEJ- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, no sentido de que houvesse alternativa ao impasse
das horas negativas acumuladas ao longo de 2020 por categorias de servidores da educação especialmente,
devido à suspensão das aulas presenciais. Informo ainda que o assunto e a proposta também foram levadas
à equipe de transição do prefeito eleito, que não apresentou objeção ao mesmo, concordando com o
encaminhamento ainda em 2020.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Cinthia Friedrich, Secretário (a), em
14/12/2020, às 17:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 7888540 e o código CRC 5B0447C7.
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