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ATO NORMATIVO Nº 06/2020 
   

Dispõe sobre o regime de 
teletrabalho no âmbito 
administrativo das instituições 
educacionais da rede pública 
municipal de ensino de Indaial e 
na Secretaria Municipal de 
Educação. 

  
Jairo Gebien, Secretário Municipal de Educação de Indaial, no uso das atribuições legais, 
torna público a normativa referente o regime de teletrabalho nas instituições educacionais da 
rede municipal de ensino de Indaial e na Secretaria, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de complementação das ações fixadas por meio do 
Decreto Municipal nº 2.128, de 24 de março de 2020, que declara situação de emergência e  
implementa  ações,  no  âmbito do Munícipio de Indaial; 
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 2.146, de 1º de abril de 2020, que dispõe sobre 
medidas destinadas ao ajuste fiscal de contenção de gastos com pessoal e de custeio, à 
manutenção do equilíbrio econômico e financeiro no âmbito da administração direta e indireta 
do município de Indaial, fixa diretrizes e restrições para a redução e otimização das despesas 
e ampliação das receitas. 
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2.169, de 13 de abril de 2020 que autoriza a critério 
do responsável por cada Secretaria e Órgão Municipal, a manuenção do regime de 
teletrabalho; 
 
CONSIDERANDO a Lei Ôrganica do Município de Indaial que estabelece aos Secretários 
Municipais a competencia de exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e 
entidades da administração municipal, na área de sua competência, e expedir instuções para 
a execução das leis, regulamentos e decretos; 
 
CONSIDERANDO a suspensão das aulas presenciais da rede pública municipal de ensino 
do Município de Indaial; 
 
CONSIDERANDO a Resolução de nº 02/2020/COMED, que dispoe sobre o regime especial 
de ensino não presencial na rede municipal de Educação de Indaial, para fins de cumprimento 
do calendário letivo do ano de 200, como medida de prevenção e combate ao contagio do 
Coronavirus; 
 
CONSIDERANDO o direito constitucional do cidadão brasileiro à saúde e à vida; 
 
CONSIDERANDO os princípios da eficiência, previsto no artigo 37, caput da Constituição 
Federal e da continuidade na prestação de serviços públicos; 
 
CONSIDERANDO os atos advindos do Governo do Estado e dos órgãos de saúde das 
esferas estadual e federal, recomendando a implantação de teletrabalho (home office) aos 
servidores públicos municipais; 
 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/indaial/decreto/2020/212/2128/decreto-n-2128-2020-declara-situacao-de-emergencia-no-municipio-de-indaial-define-medidas-adicionais-para-a-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-em-complementacao-as-acoes-definidas-no-decreto-estadual-nº-525-de-23-de-marco-de-2020-e-da-outras-providencias
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CONSIDERANDO a necessidade de complementação das ações fixadas por meio dos 
Decretos Municipais que tratam da situação de emergência e implementam ações, no âmbito 
do Munícipio de Indaial em virtude da situação de pandemia da COVID-19; 
 
CONSIDERANDO o avanço em tecnologia da informação que facilita a realização das funções 
em regime de teletrabalho pelos servidores públicos municipais; 
 
CONSIDERANDO o aumento crescente do número de casos confirmados pelo COVID no 
Município de Indaial; e 
 
CONSIDERANDO o número de casos de COVID atestado como positivos e apresentados em 
servidores em trabalho presencial nas instituições educacionais e na Secretaria Municipal de 
Educação 
 
RESOLVE: 
 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 1º. Enquanto perdurar a Situação de Emergência declarada no Município pelo Decreto n 
º 2.128, de 24 de março de 2020, bem como a suspensão das aulas presenciais na rede 
pública municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação implementará no âmbito 
administrativo das Escolas Básicas Municipais, Unidades de Educação Infantil, Centro de 
Educação de Jovens e Adultos e Secretaria Municipal de Educação, o regime de 
teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos neste Ato 
Normativo. 
 
Art. 2º. Para os fins de que trata este Decreto define-se: 
I - teletrabalho: modalidade de trabalho realizada de forma remota, com a utilização de 
recursos tecnológicos de informação e comunicação, fora das dependências da repartição 
pública/instituições educacionais; 
II - chefia imediata: servidor ocupante de cargo em comissão ou função comissionada de 
natureza gerencial, o qual se reporta diretamente a outro servidor com vínculo de 
subordinação. 
 
Art. 3º. O teletrabalho objetiva, neste momento de pandemia, a manutenção da saúde do 
servidor, em termos quantitativos e qualitativos, a produtividade dos trabalhos realizados, e 
ainda: 
I - promover meios para atrair, motivar e comprometer os servidores com os objetivos da 
instituição; 
II - economizar tempo e custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho; 
III - contribuir para a melhoria de programas socioambientais visando à sustentabilidade 
solidária do planeta, com a diminuição de poluentes na atmosfera e a redução no consumo 
de água, esgoto, energia elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados nas 
dependências das instituições educacionais; 
IV - possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores; 
V - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da 
efetividade dos serviços prestados à sociedade; 
VI - estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação; e 
VII - considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das condições de 
trabalho para a concepção e implemento de mecanismos de avaliação e alocação de 
recursos. 
 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/indaial/decreto/2020/212/2128/decreto-n-2128-2020-declara-situacao-de-emergencia-no-municipio-de-indaial-define-medidas-adicionais-para-a-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-em-complementacao-as-acoes-definidas-no-decreto-estadual-nº-525-de-23-de-marco-de-2020-e-da-outras-providencias
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Art. 4º. Para garantir o atendimento presencial junto ao serviço público prestado nas 
instituições educacionais e na Secretaria Municipal de Educação, caso necessário, será 
estipulada uma escala de trabalho que deverá ser cumprida pelos servidores de maneira 
alternada, a fim de evitar aglomerações e o contato social. 
 

Dos Destinatários: 
 
Art. 5º. Realizarão as atividades no regime de teletrabalho, fora das dependências da 
estrutura administrativa das instituições educacionais, os seguintes servidores: 
 
I – Nas Instituições Educacionais: 
a) Auxiliar de Coordenação; 
b) Auxiliar de Direção; 
c) Diretor; 
d) Secretário Escolar. 
 
II – Na Secretaria Municipal de Educação: 
a) Compete ao Secretário Municipal de Educação, dentre os servidores interessados, 
indicar quais deles realização as atividades em regime de teletrabalho, sem prejuízo ao 
funcionamento dos setores. E, se for o caso, com revezamento, mediante escala de trabalho 
igualitária por setor, para que haja atendimento ao público externo e interno. 
 
III – Grupo de Risco (conforme decreto nº 2.181/2020): 
a) Servidores com idade acima de 60 (sessenta) anos; 
b) Hipertensos; 
c) Diabéticos; 
d) Gestantes e; 
e) Imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas (relacionadas em ato pelo 
Ministério da Saúde). 
 
§1º. O teletrabalho acontecerá pelo servidor do grupo de risco, caso não seja possível o 
exercício das funções junto à estrutura administrativa das instituições educacionais e na 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
§2º. Compete ao Secretário Municipal de Educação indicar quais servidores do grupo de risco 
realizarão as atividades em regime de teletrabalho. 
 
§3º O servidor que pertence ao grupo de risco deverá justificar a necessidade do seu 
afastamento das dependencias da estrutura administrativa das insituições educacionais, bem 
como, da Secretaria Municipal de Educação, conforme orientações fixadas pelo Ministrério 
da Saúde. 
 

§4º. Para realização das suas atribuições em regime de teletrabalgo o servidor pertencente 

ao grupo de risco deverá apresentar comprovação com com atestado médico, com as 
devidas orientações médicas. 
 
§5º. O servidor pertendente ao grupo de risco que não possui atribuições a serem realizadas 
em regime de teletrabalho, deverá comprovar a situação de grupo de risco com atestado 
médico, com as devidas orientações médicas, bem como, proceder com seu afastramento 
mediante realização de perícia pelo médico perito da Prefeitura Municipal de Indaial. 
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§6º. A prestação de informações falsas sujeitará o servidor a sanções penais e 
administrativas previstas em lei. 
  
Art. 6º. A adesão ao regime de teletrabalho é facultativo ao servidor,  não  constituindo  direito 
e restrita às atribuições em que seja possível, em função da característica do serviço, 
mensurar objetivamente o desempenho do servidor. 
 
Art. 7º. O servidor em regime de teletrabalho pode, sempre que entender conveniente ou 
necessário, e no interesse da Administração, prestar serviços nas dependências do seu local 
de trabalho. 
 
§1º. O servidor pode, a qualquer tempo, solicitar o seu desligamento do regime de 
teletrabalho, por comunicação escrita à sua chefia imediata. 
 
§2º. O desligamento do regime de teletrabalho poderá ocorrer por ato oficial da chefia 
imediata, quando se verificar que o desempenho do servidor não é satisfatório e/ou por 
questões de interesse da Administração Pública Municipal. 
 

Da Jornada de Trabalho 
 
Art. 8º. Todos os profissionais com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, 
que constituem o quadro de servidores das instituições educacionais, terão sua jornada de 
trabalho temporariamente reduzida conforme decreto nº Decreto nº 2116/2020, sejam eles 
efetivos e em carater temporário. 
  
§1º. A jornada de trabalho reduzida não deve comprometer o exercício das atribuições dos 
servidores para o cumprimento do ensino não presencial, bem como, atendimento a 
comunidade escolar e demais solicitações da chefia imediada e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
§2º. Os servidores que estiverem atuando na estrutura adminstrativa das Instituições 
Educacionais devem cumprir a jornada de trabalho obtando pelo horário de atendimento das 
7h30min às 13h30min ou 11h às 17h. 
 
§3º. Os servidores que estiverem atuando na estrutura da Secretaria Municipal de Educação 
devem cumprir a jornada de trabalho no horário de atendimento das 7h às 13h. 
 
Art. 9º. A escala de trabalho deverá ser gerenciada junto a chefia imediata, garantindo o 
atendimento presencial, e a mesma deverá ser encaminhada ao Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria de Educação para fins de registro nos assentamentos funcionais. 
 
 

Da Frequência 
 
Art. 10. O servidor em teletrabalho deverá comprovar o exercício de suas atribuições 
encaminhando o relatório semanal de teletrabalho por e-mail para ciência da chefia imediata 
toda segunda-feira. 
 
Parágrafo Único. O relatório semanal deverá conter (modelo anexo): 
 
I - nome do servidor; 
II - local de trabalho; 
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III - cargo; 
IV - data; 
V - horário; 
VI - descrição das atividades realizadas; e 
VII - assinatura do servidor. 
 
Art. 11. Os servidores portadores de banco de horas positivo deverão gerenciar o gozo do 
mesmo de forma gradual junto a chefia imediada, conforme Decreto nº 1028/2019, anexo II, 
comunicando com antecedencia mediante o envio por e-mail do referido anexo devidamente 
assinado. 
 
Art. 12. Caso o servidor cumpra integralmente os dispositivos referentes ao registro da 
frequencia, o mesmo fará jus ao prêmio assiduidade, que também deverá seguir os demais 
tramites estabelecidos no Decreto nº 800/2019. 
 
Art. 13. Compete à chefia imediata do servidor avaliar a realização de suas atividades no 
regime de teletrabalho. Caso a mesma identifique alguma inconformidade/irregularidade, 
deverá notificá-lo via e-mail, ou instrumento equivalente. 
 
Parágrafo único. Nos casos em que o servidor não corrija eventuais 
inconformidades/irregularidades apontadas por sua chefia imediata, a mesma 
obrigatóriamente encaminhará comunicado, com documentação comprobatória existente, ao 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, que irá tomar as medidas 
cabíveis. 
 
Art. 14. Os servidores que permanecerem com a realização de suas atividades no local de 
trabalho regular deverão efetuar o registro do ponto eletrônico e seguir as recomendações 
de higienização emanadas pelas autoridades de saúde. 
 

Das Condições para a Realização do Teletrabalho 
 
Art. 15. O servidor é responsável por providenciar e manter estruturas físicas e tecnológicas 
necessárias e adequadas à realização do teletrabalho. 
 
Art. 16. Constituem deveres do servidor em regime de teletrabalho: 
 
I - cumprir integralmente sua carga horária semanal, bem como as atividades cotidianas  com 
estrita observância dos prazos e demais compromissos; 
II - estar à disposição durante seu horário de trabalho para qualquer solicitação do serviço 
por sua chefia imediata; 
III - atender às convocações feitas para comparecimento presencial, quando não  for  possível 
solucionar a questão remotamente, sempre que houver necessidade da instituição 
educacional ou interesse da Administração. 
IV - permanecer comunicável, mantendo telefones de contato permanentemente atualizados 
e ativos nos dias úteis, bem como, demais meios de comunicação, tais como e-mail, sistema 
de comunicação instantânea, entre outros. 
V - acompanhar diariamente todas as comunicações eletrônicas expedidas pela Instituição 
Educacional ou Secretaria Municipal de Educação; 
VI - manter a chefia imediata informada acerca da evolução do trabalho e de eventuais 
dificuldades que possam atrasar ou prejudicar o seu andamento; 
VII - cumprir os prazos fixados para a realização dos trabalhos ou para a devolução de 
documentos; 
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VIII - preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância das 
normas internas de segurança da informação e da comunicação, bem como manter 
atualizados os sistemas institucionais instalados nos equipamentos de trabalho; e 
IX - prestar esclarecimentos à chefia imediata sobre a ausência de devolução de documentos 
no período acordado, ou de outras irregularidades  inerentes  à  integridade física de 
documentos e processos sob sua responsabilidade; 
 
Art. 17. O envio dos relatórios, atividades, apontamentos e considerações acerca do 
exercício da função pelos servidores autorizados a fazer teletrabalho deverá ocorrer 
semanalmente, todas as segundas-feiras, para fins de comprovação e conhecimento da 
chefia imediata, através de endereço de correspondência eletrônica oficial. 
 
§1º. No caso de descumprimento do prazo fixado para a realização de tarefas, ou ainda, no 
descumprimento de suas funções, o servidor deverá prestar esclarecimentos  a  sua chefia 
imediata sobre os motivos da não conclusão dos trabalhos. 
 
§2º. No caso de não ser aceita a justificativa apresentada, o servidor estará sujeito às 
penalidades previstas no art. 98 da Lei Complementar nº 105/10, a ser apurada em 
sindicância ou processo administrativo disciplinar. 
 
Art. 18. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de 
teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores públicos ou não, para o 
cumprimento das metas estabelecidas. 
 
Art. 19. A retirada de documentos das dependências das instituições educacionais e da 
Sceretaria Municipal de Educação, necessários à realização do teletrabalho, deverá ocorrer 
mediante termo de recebimento e responsabilidade do servidor. 
 
Art. 20. Constatada a não devolução do processo ou de algum documento no prazo 
estabelecido, ou qualquer outra irregularidade concernente à integridade da documentação,  
o titular dos órgãos e/ou das entidades municipais adotará as medidas administrativas e, se 
for o caso, judiciais cabíveis. 
 
 
 

Das Disposições Finais 
 
Art. 21. Em razão da natureza do teletrabalho, os servidores autorizados a exercer esta 
modalidade no período da pandemia da COVID19 não terão direito à compensação de 
jornada, tampouco ao pagamento de horas extraordinárias ou realização de banco de horas. 
 
Art. 22. O servidor em regime de teletrabalho e sujeita às mesmas normas aplicáveis às 
atividades desenvolvidas pelo servidor que se atue em qualquer das dependências da 
Secretaria de Saúde. 
 
Art. 23. A relação servidores em regime de teletrabalho será encaminhada ao Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, e também à Diretoria de Gestão 
de Pessoal da Prefeitura Municipal, para fins de registro junto ao assentamento funcional do 
servidor. 
 

Art. 24. Aos servidores que permanecerem exercendo suas atribuições de forma presencial 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/indaial/lei-complementar/2010/10/105/lei-complementar-n-105-2010-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-indaial
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em seus locais regulares de trabalho deverá ser considerada a melhor distribuição física, com 
o objetivo de evitar aglomerações e a proximidade física das pessoas no ambiente. 
Parágrafo único. O local de trabalho deve ser um ambiente seguro, garantindo o 
cumprimento de todas as normas sanitárias de combate ao Covid-19, como a utilização de 
máscaras, higienização frequente com álcool em gel, entre outros. 
 
Art. 25. Este Ato Normativo terá vigência enquanto perdurar autorização para manutenção 
do regime em teletrabalho de que trata o Decreto Municipal nº 2.169, de 13 de abril de 2020, 
bem como, enquanto persistir a suspensão das aulas presenciais na rede pública municipal 
de ensino. 
 
Art. 26. Ao final do teletrabalho, o servidor deverá voltar a exercer suas atividades, de  forma 
presencial, arcando com eventuais despesas de transporte e/ou mudança de  domicílio. 
 
Art. 27. Caberá ao Secretário Municipal de Educação analisar e deliberar, fundamentalmente, 
sobre dúvidas e casos omissos. 
 
Art. 28. Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Anexos: 
 

 Relatório Semanal de Teletrabalho; e 

 Termo de Compromisso. 
 
 

Indaial, 14 de julho de 2020. 
 
 
 
 

Jairo Gebien 
Secretário Municipal de Educação 

 


