
 

 

                            PORTARIA Nº 09/2022 

                           

       

Dispõe sobre o afastamento de empregada gestante das atividades de trabalho 

presencial durante o estado de calamidade pública para fins de enfrentamento 

da pandemia de COVID-19, no âmbito do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Regional – CONDER e dá outras providências. 

 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER Presidente do CONDER e Prefeito 

Municipal de Guarujá do Sul, SC no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, 

Estatuto e Alterações Contratuais  

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para preservar e assegurar a 

manutenção da saúde dos colaboradores e servidores do CONDER; 

 

CONSIDERANDO que na data de hoje, a servidora Marlise Lovatel, ocupante do cargo 

de Engenheira Agrônoma, apresentou ao CONDER documentos médicos informando sobre sua gravidez;  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021 que assegura a 

empregada gestante permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua 

remuneração; 

 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual nº 1.371 de 14 de julho de 2021 que 

declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense, para fins de enfrentamento da pandemia 

de COVID-19, até 31 de março de 2022; 

 

CONSIDERANDO que a Portaria SES Nº 1.414 de 30/12/2021 mantém o direito das 

servidoras gestantes da Secretaria de Estado da Saúde de exercerem suas atribuições em regime de trabalho 

remoto; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Afastar das atividades de trabalho presencial a servidora Marlise Lovatel, ocupante 

do cargo de Engenheira Agrônoma junto ao Programa “Gestão Ambiental” do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Regional – CONDER pelo período que perdurar o estado de calamidade pública para fins 

de enfrentamento da pandemia COVID-19 a nível federal e estadual ou até que seja editado novo regramento 

sobre a atuação presencial das servidoras gestantes.  

 

Parágrafo único: Pelo período que permanecer afastada de seus trabalhos presenciais, a 

servidora realizará suas atividades laborais em seu domicílio, por meio de teletrabalho, sem prejuízo de sua 

remuneração. 

 

Art. 2º - A servidora que prestar serviço em sistema de tele trabalho cumprirá a mesma 

jornada de trabalho como se estivessem os realizando de forma presencial e deverá apresentar ao superior 



 

 

hierárquico quando da solicitação informações sobre as atividades realizadas, bem como registrar o ponto 

atraves do aplicativo “ponto web”. 

Art. 3º - Considerando as particularidades das atividades desenvolvidas pelo Programa 

“Gestão Ambiental” do CONDER, em casos excepcionais e esporádicos, que se fizer necessária à realização 

de atividade de fiscalização presencial, sob pena de prejuízo ao andamento dos processos de licenciamento 

ambiental do órgão, o Diretor do Programa fica autorizado a solicitar a servidora que realize a atividade de 

fiscalização presencial de procedimentos sob sua incumbência. 

 

Parágrafo único: Eventuais e excepcionais atividades presenciais de fiscalização que 

forem realizadas pela servidora gestante deverão ser realizadas em ambientes abertos e com a adoção das 

medidas sanitárias de segurança, sendo indispensável à utilização de máscara, higienização das mãos, 

distanciamento social e demais EPI e EPC e cuidados que se fizerem necessários. 

 

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

Art. 5º - As despesas decorrentes desta portaria correrão à conta do orçamento vigente 

do Consórcio. 

Art. 6º- Revogam-se as disposições em contrário.  

 

                                  Registre-se, publique-se e comunique-se. 

 

São Miguel do Oeste/SC, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Claudio Junior Weschenfelder  

Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM. www.diariomunicipal.sc.gov.br e endereço eletrônico do CONDER – 

www.conder.sc.gov.br 

 

 

Jussara Reginatto  

Secretária Executiva do CONDER 
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