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ANEXO I 
MODELO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

(O modelo apresentado tem caráter meramente explicativo, podendo ser alterado de 
acordo com o caso para melhor adequar-se à situação da setorial). 

 

Nome: 
_______________________________________________________________

 

Cargo: 
_____________________________ 

 

Matrícula:  

_____________________________ 

 

Setorial: 
_____________________________ 

 

Tempo de exercício na setorial:  

_____________________________

 

I - PREVISÃO DE GANHO DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE DECORRENTE 
DO TRABALHO.  

O presente Procurador (a) do Estado é lotado na Procuradoria XXXXX, 
na qual exerce suas funções de XXXXXX, as quais podem ser integralmente 
cumpridas em regime de teletrabalho, posto que a setorial se movimenta 
integralmente pelas vias do processo eletrônico, de modo que a sua atuação 
remota não causa qualquer prejuízo à continuidade de suas atividades ou de 
seus colegas.  

Na verdade, a atuação em regime de teletrabalho só tende a trazer 
benefícios à setorial, haja vista que a fixação de metas mais elevadas, bem 
como o incentivo à produtividade ensejam o aumento da eficiência na atuação 
do Procurador (a) e, por consequência, da equipe como um todo.   

 
II - MEIOS DE COMUNICAÇÃO  

O Procurador (a) poderá ser contatado, durante todo o horário de 
expediente, pelos seguintes meios:  

 E-mail institucional:  
 E-mail pessoal:  
 Telefones pessoais, incluindo o utilizado em aplicativos de 

mensagem instantânea:  
Sem prejuízo de outros meios que se mostrem adequados, o 

Procurador (a) poderá fazer contato com o Procurador-Chefe, bem como com 
os demais colegas de trabalho via endereço eletrônico, contato telefônico ou 
aplicativos de mensagem instantânea, como o Whatsapp.  
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Os relatórios mensais deverão ser encaminhados ao Procurador-Chefe 
e à Corregedoria nos seguintes endereços eletrônicos:  

 Email 1 
 Email 2 
 Email 3 

Por fim, com a assinatura do Plano o Procurador (a) declara ciência e 
autoriza o fornecimento de seu número de telefone pessoal quando for indicada 
a necessidade de contato telefônico relacionado às suas atividades 
profissionais.  

 
III - DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM REGIME DE 
TELETRABALHO:  

O Procurador (a) compromete-se a cumprir, integralmente, as 
atribuições inerentes ao cargo que ocupa, dentre as quais (exemplos):  

 A emissão de Parecer Jurídico, Despachos ou Diligências nos 
processos que lhe forem distribuídos;  

 Promover ações e intervenções judiciais do Estado em face da 
União, de Estados, de Municípios, de pessoas naturais e jurídicas 
de direito público e de direito privado; 

 Defender o Estado nas ações e execuções judiciais nas quais a 
Fazenda Pública seja parte demandada; 

 A emissão de ofícios ou outros expedientes que se façam 
necessários ao estrito cumprimento de suas atividades;  

Para fins do disposto no art. 5º, §1º, IV da Resolução nº 03/2022-
CONSUP/PGE, o Procurador declara estar ciente de que deverá cumprir 20% 
(vinte por cento) a mais do quantitativo de atos exercidos pelos colegas 
atuantes em trabalho presencial.  

O percentual de acréscimo será controlado pelo setor de distribuição 
da setorial, sem prejuízo do controle exercido pelo Procurador-Chefe, pelo 
optante pelo regime de teletrabalho, pelo Procurador do Estado Corregedor ou 
demais interessados.  

O acréscimo de quantitativo não poderá prejudicar a qualidade ou a 
tempestividade dos atos praticados, que deverão obedecer integralmente aos 
demais regulamentos da Procuradoria-Geral do Estado.  

OU  
Com fulcro no art. 5º, §4º da Resolução nº 03/2022-CONSUP/PGE, o 

Procurador compromete-se a, além de cumprir suas atribuições ordinárias, 
exercer também as seguintes atribuições: 

O Procurador deverá encaminhar mensalmente ao Procurador-Chefe 
da setorial e ao Procurador do Estado Corregedor relatório de suas atividades, 
para fins de controle de metas.  
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IV - DECLARAÇÕES DO OPTANTE PELO REGIME DE TELETRABALHO  
Ao formalizar a assinatura desse termo, o Procurador declara 

expressamente estar ciente: 
a) Dos termos do Plano Individual de Trabalho, anuindo com as metas 

ora fixadas, bem como das regras estabelecidas na Resolução nº 
03/2022-CONSUP/PGE, que disciplina a matéria. 

b) Do caráter transitório da vinculação ao regime de teletrabalho, 
mantendo-se em condições de retornar ao trabalho presencial no 
prazo de 30 (trinta) dias, quando for o caso. 

c) De que é sua responsabilidade dispor de estrutura física, 
equipamentos de informática e acesso à internet necessários à 
perfeita execução das atividades a serem desempenhadas, tal como 
previsto no Plano aprovado;  

d) De que deverá informar qualquer alteração em seu correio 
eletrônico (e-mail) e telefones de contato, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas; 

e) De que deverá fazer uso contínuo do Whatsapp, no número acima 
informado, como meio preferencial para comunicação. 

f) De seu dever de manter-se disponível por todos os meios de 
comunicação disponíveis, inclusive por meio de ligações em 
telefone celular e de aplicativos de mensagens, durante o horário de 
funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, para pronto 
atendimento de qualquer demanda relacionada à atividade 
funcional.  

g) De seu dever de responder mensagens eletrônicas que lhe sejam 
enviadas pela Chefia ou pelos órgãos de direção no prazo máximo 
de um dia útil.  

h) Das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo art. 12 da 
Resolução nº 03/2022-CONSUP/PGE.  

 
V – PRAZO DO REGIME DE TELETRABALHO  

Conforme disciplina o art. 5º, §1º, V da Resolução nº 03/2022-
CONSUP/PGE, o Procurador (a) está autorizado a exercer suas atividades em 
regime de teletrabalho pelo prazo de 12 meses, contados do primeiro dia útil 
subsequente à homologação deste Plano Individual de Trabalho.  
 
VII – LIMITE PERCENTUAL DO QUADRO DE PESSOAL  

A concessão do regime de teletrabalho ao Procurador (a) atende ao 
limite de percentual fixado na Resolução nº 03/2022-CONSUP/PGE, haja vista 
que a setorial conta com x membros, dentre os quais estão em regime de 
teletrabalho apenas xx. Dessa forma, a partir da homologação deste Plano 
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Individual de Trabalho, haverá xx% do quadro de pessoal em regime de 
teletrabalho, conforme autoriza o regulamento.  

 
VIII – CAMPO DE OBSERVAÇÕES ADICIONAIS  

Este campo poderá ser utilizado para descrever outras informações 
que se tornarem necessárias no caso de cada setorial ou mesmo quanto ao 
membro específico.  

 
Macapá, 01 de agosto de 2022.  
 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Procurador-Chefe 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Procurador-Chefe 

 

 

_____________________________ 

Homologação do Presidente do 

CONSUP 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Procurador (a) 

 

 

As assinaturas poderão ser realizadas de forma eletrônica, nos termos da 
Lei Federal nº 14.063/2020 e artigos 6º e 10º do Decreto Estadual nº 
0829/2018. 
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ANEXO II 
AVALIAÇÕES PERIÓDICAS 

 

Nome: 

_______________________________________________________________ 

Cargo: 

_____________________________ 

Matrícula:  

_____________________________ 

 

Setorial: 

_____________________________ 

Tempo de exercício de 

teletrabalho:  

_____________________________

 

1ª Avaliação                                Data: ____/____/____ 

Observações adicionais:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Cada avaliação deverá ser assinada pelo Procurador-Chefe e pelo 
membro em regime de teletrabalho. Após assinada, deverá ser juntada 
aos autos do processo eletrônico em que fora concedido o regime. 
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ANEXO III 
MODELO DE RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE MENSAL 

 

Nome: 

_______________________________________________________________ 

 
Cargo: 
_____________________________ 
 
Matrícula: 
_____________________________ 
 
 

Setorial: 

 
Tempo de exercício de 
teletrabalho: 
_____________________________ 

 

 
 
Relatório referente ao período de ___/___/____ a ____/___/____  

Total de atos realizados: _____  

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Procurador1

                                                      
1 As assinaturas poderão ser realizadas de forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020 e 
artigos 6º e 10 do Decreto Estadual nº 0829/2018. 

ATO 

REALIZADO 
NÚMERO 

DATA DO 

RECEBIMENTO 

PRAZO 

PREVISTO 

DATA DA 

ENTREGA 

     

     

     

     



 

 

 

 


