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PERFIL MUNICIPAL 

Data de Emancipação: 
19/12/1961 - Lei 790 

Data de Instalação: 
29/12/1961 

Extensão Territorial: 
360,76 km' 

Município-Mãe: 
Santo Amaro da Imperatriz 

Munícipios Limítrofes: 
Angelina, Anitápolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da 

Imperatriz, São Bonifácio e São 
Pedro de Alcãntara. 

Clima: 
Mesoténnico Úmido 

Etnias Predominantes: 
Alemã e Portuguesa 

Religiões Predominantes: 
Católica e Luterana 

Santo Padroeiro: 
Sagrado Coração de Jesus 

Altitude: 70 metros 

Latitude: 27º41 '59"S 

Longitude: 48º49'02"0 

População: 5.540 hab. 
IBGE 2010 

Temperatura: 
Média Anual: 18,3ºC 

Distância da Capital: 
36Km 

Principais Vias de Acesso: 
Rodovias BR 282 e 

SC431 

Região: 
Grande Florianópolis 

Base Económica: 
Agricultura, Avicultura 

e Turismo 

Turismo: 
Colónias Alemãs 
Águas Termais 

Gentlllco: 
Aguasmomense 

e&tado de õanta Catarina 
'Prefeitura IDunidpal de Aguas mornas 
Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 3245-7252 
CEP: 88150-000 -Aguas Mornas - Santa Catarina 
www.aguasmomas.sc.gov.br 

·PROJETO DE LEI Nº 003/2020 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A 
SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS, 
PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNctA DE 
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19). 

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, faz saber a to~os os 
habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a adotar 
medidas administrativas para regulação de pessoal com vistas ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19) . 

Parágrafo único. As medidas administrativas autorizadas pela 
presente norma visam compatibilizar a necessidade de equilíbrio entre as 
contratações administrativas, compreendidas como política pública de 
proteção social e de garantia de renda, e o desafio de manutenção do 
equilíbrio financeiro e orçamentário do Município. 

Art. 2° Entre as medidas referentes à gestão de pessoal, fica 
autorizado o Poder Executivo a determinar: 

1 - concessão unilateral das seguintes medidas administrativas: 
a) licença prêmio, caso tenham sido preenchidos os requisitos 

legais para sua fruição; 
b) férias coletivas ou férias normais individuais; 
c) férias antecipadas, para servidores públicos que ainda não 

tenham cumprido o período aquisitivo. 
li - alterações na forma de cumprimento de jornada de trabalho, 

mediante: 
a) a instituição de modalidade de trabalho remoto (home office) ; 
b) a redução e flexibilização de jornada de trabalho, sem redução 

de remuneração; 
c) a fixação de escalas de trabalho diferenciadas; 
d) instituição de banco de horas (positivo ou negativo) para 

compensação em data futura; 
e) suspensão das progressões seja por desempenho, automática 

ou por capacitação; 
f) suspenção da reposição salarial. 
Ili - deslocamento provisório de servidores nas seguintes 

modalidades: 
a) designação para lotação provisória em outros órgãos da 

administração pública; .,f!.,. 
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b) deslocamento para composição de força de trabalho junto à 
órgão público diverso, integrante ou não da administração pública municipal; 

IV - suspensão ou extinção dos contratos de trabalho dos 
servidores admitidos em caráter temporário (ACT's) e dos termos de 
compromisso de estágio/bolsa de trabalho. 

§1° A fixação de regime de cumprimento de jornada de trabalho na 
modalidade de trabalho remoto (home office), prevista na letra "a" do inciso 11, 
não gerará horas extraordinárias, tampouco poderá ser aplicada ao regime de 
banco de horas 

§2° As medidas de instituição de banco de horas (inciso li, letra "d") 
e de deslocamento para composição de força de trabalho (inciso 111, letra "b") 
dependem da edição prévia de decreto regulamentar para serem 
implementadas. 

§3º Na hipótese de suspensão de servidores contratados por tempo 
determinado (inciso IV), em se tratando de profissionais do Magistério e da 
Educação, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, a suspensão se 
dará pelo tempo de suspensão das aulas presenciais, sendo que a 
remuneração paga nesse período deverá ser considerada como banco de 
horas negativo, nos termos de decreto regulamentar. 

$4° Durante o período de suspensão dos termos de compromisso 
de estágio/bolsa de trabalho, referido no inciso IV, fica igualmente suspenso o 
pagamento de quaisquer benefícios dele decorrentes, como vale transporte 
e/ou auxílio alimentação; devendo ser garantido pagamento do seguro em 
favor do estagiário (art. 9°, inc. IV da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 
2008), por parte da entidade conveniada ou do próprio Município. 

§5° As ações adotadas com base na presente legislação são 
efetuadas sempre a título precário e não geram qualquer direito adquirido ao 
servidor. 

Art. 3° O Chefe do Poder Executivo editará os decretos 
necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta Lei. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e destina-
se a regular os atos administrativos praticados na vigência da situação de 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronaví rus (COVI D-19). 

Art. 5° Ficam convalidados os atos administrativos praticados 
anteriormente à sua publicação, desde que compatíveis com o que nela está 
disciplinado. -
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