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RESOLUÇÃO Nº 048/2020 
 
 
O Presidente da Federação Catarinense de Municípios, 
Associações de Municípios e Consórcios – FECAM, 
PAULO ROBERTO WEISS, Prefeito de Rodeio, no uso de 
suas atribuições estatutárias conferidas pelo art. 31, 
inciso I, alínea “g” do Estatuto Social, e 
 

 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março 
do corrente ano, atribuiu à epidemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-
19) o status de pandemia; 
 
CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo COVID-19;  
 
CONSIDERANDO a lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o disposto o Decreto Estadual nº 762 de 31.07.2020, que altera o 

art. 8-A do Decreto nº 562, de 2020, que declara estado de calamidade pública em 

todo o território catarinense e ainda a Lei nº 17.950 de 03. 06. 2020, que reconhece 

o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros como 

essenciais para a população, ainda que em estado de calamidade, emergência, 

epidemia ou pandemia; 

 
 
RESOLVE: 
 

1-  Estabelecer a flexibilização da jornada de trabalho, determinando escalas 

entre os colaboradores para trabalho presencial no regime de revezamento de dias e de horários 

matutino e/ou vespertino, conforme Anexo I.   

2- Os colaboradores que não puderem trabalhar de forma presencial, bem 

como aqueles considerados “grupo de risco” conforme atestado médico, deverão manter a jornada 
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de trabalho de forma remota (home office), conforme estabelecido no Regimento Interno da 

FECAM, bem como nos respectivos aditivos de contrato de trabalho; 

3-  As atividades que necessitem da presença do colaborador para sua execução 

deverão ser supridas em forma de revezamento, mediante deliberação prévia pelo Presidente. 

4- Os colaboradores deverão: 

I - continuar cumprindo a jornada de 40h (quarenta horas) semanais, com 01h 
(uma hora) diária para refeição e descanso, e atender às convocações para comparecimento às 
dependências da instituição sempre que determinado pelo Presidente;  

II - estar acessível e manter telefone de contato permanentemente atualizado e 

ativo;  

III- consultar, durante o horário de trabalho, seu correio eletrônico institucional e 

demais sistemas administrativos sob sua responsabilidade;  

IV - manter o coordenador e o Presidente informado sobre a evolução do trabalho, 

bem como indicar eventuais dificuldades, dúvidas ou intercorrências que possam atrasar ou 

prejudicar o seu andamento;  

V - informar a equipe de tecnologia da instituição acerca de eventuais dificuldades 

técnicas em acessar os sistemas, de forma que possam ser contornadas com a máxima brevidade.  

5- Na hipótese de descumprimento dos deveres elencados no item anterior, o 

colaborador poderá ser excluído do trabalho remoto. 

6- O registro de frequência (ponto eletrônico) deverá ser efetuado pelo aplicativo 

do sistema Ahgora Multi, ou justificado com a coordenadoria administrativa da instituição; 

7- Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 

disposições em contrário.  

 

Florianópolis/SC, 27 de agosto de 2020.  

   

 
PAULO ROBERTO WEISS 

Prefeito de Rodeio 
Presidente da FECAM
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE RETORNO PRESENCIAL 
 

EIXOS/áreas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Eixo 1 Dayna - integral Dayna - integral Izadora - tarde   Izadora - tarde 

Eixo 2 Bianca - integral Alison - integral 
Tamara - integral 

Bianca - manhã 
Tamara - tarde 

Bianca - integral Alison - integral 
Tamara - integral 

Eixo 3 Regina - integral 
Regina - integral 
Janice - integral Janice - integral     

Eixo 4 Michel - integral Natassha - integral 
Leandro - integral Natassha - integral Michel - integral Leandro - integral 

Secretaria 
Administrativa 

Jaqueline - integral 
Camila - tarde 
Glória - integral 

Magda - integral 
Simone - integral 

Jaqueline - integral 
Camila - tarde 
Glória - integral 

Magda - integral 
Simone - integral   

Financeiro e Compras Vinícius - tarde Kelly - integral 
Juares - integral Juares - integral Kelly - integral Vinícius - tarde 

Secretaria Executiva Cris - integral     Cris - integral   

Imprensa Letícia - integral Letícia - integral       

Jurídico Juliana - integral Juliana - integral      
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