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PORTARIA-CGE/AP Nº 58, DE 24 DE AGOSTO DE 2020. 

Dispõe sobre a retomada gradual e responsável das 

atividades presenciais e do atendimento externo no 

âmbito da Controladoria-Geral do Estado do Amapá. 

O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas nos incisos I e XI  do art. 37 do Decreto Estadual n° 7.549, de 11 de dezembro de 

2013, 

Considerando a decretação da retomada gradual e responsável das atividades dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Estadual por meio do art. 5°-A do Decreto n° 2.418, de 1 de agosto de 

2020; 

Considerando que a retomada das atividades ainda ocorrerá em cenário de situação de 

emergência em todo território do Estado do Amapá, em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-

19), conforme Decreto n° 1375, de 17 de março de 2020; 

Considerando que os arts. 4º e 5º do Decreto n° 1.377, de 17 de março de 2020, autorizam 

a realização de teletrabalho  por servidores estaduais, mediante o cumprimento de metas e de níveis de 

produtividade estabelecidas pela chefia imediata, com chancela do dirigente máximo do órgão; e 

Considerando, ainda, a necessidade de regulamentar o funcionamento interno e externo da 

Controladoria-Geral do Estado durante o processo de retomada das suas atividades presenciais.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A partir de 24 de agosto de 2020, até o dia 7 de setembro de 2020, o expediente 

interno e o atendimento externo da Controladoria-Geral do Estado obedecerá ao disposto nesta 

Portaria. 

Art. 2° Não estarão sujeitos às atividades funcionais presenciais na CGE os servidores 

pertencentes aos grupos de risco, assim entendidos: 

I – maiores de sessenta anos; e 

II – gestantes e portadores de doenças relacionadas no item 7, subitem IX, do Anexo único 

ao Decreto n° 2.418, de 1 de agosto de 2020; 

Art. 3° Deverão exercer suas atividades funcionais presencialmente na CGE, no horário de 

7h30 às 13h30, os servidores que se enquadrem nas seguintes situações, observado o disposto no artigo 

anterior, assim como o protocolo sanitário padrão instituído no item 7, subitem II, do Anexo único ao 

Decreto n° 2.418, de 1 de agosto de 2020: 

I – Coordenadores e gerentes, ou ocupantes de cargo em comissão de nível equivalente; 

II – Servidores lotados nas unidades administrativas do Gabinete, independentemente do 

vínculo ou função; 

III – Servidores lotados na Coordenadoria Administrativo-Financeira que sejam ocupantes 

de cargo em comissão de qualquer nível, com ou sem vínculo; e 
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IV – Colaboradores de empresas terceirizadas. 

§ 1° As Comissões Permanentes de Processo Administrativo Disciplinar e os demais 

servidores da Coordenadoria de Ouvidoria deverão comparecer a CGE em dias alternados, mediante 

sistema de rodízio, para cumprimento de jornada presencial, na forma disposta no Caput deste artigo. 

§ 2° Serão afastados de suas atividades presenciais os servidores que apresentem sintoma 

de contamização da Covid-19, conforme explicitado no item 7, subitem IX, do Anexo único ao 

Decreto n° 2.418, de 1 de agosto de 2020. 

Art. 4° Ficarão no regime excepcional de teletrabalho, na forma regulamentada na 

Portaria-CGE/AP n° 38, de 17 de março de 2020, com as alterações da Portaria-CGE/AP n° 39, de 23 

de março de 2020, os servidores: 

I – pertencentes aos grupos de risco, conforme disposto no art. 2°, incisos I e II, desta 

Portaria; 

II – que não se enquadrem nas situações previstas no art. 3º, incisos I a IV desta Portaria;  

III – sujeitos ao regime de rodízio, nos dias em que não esteja obrigados a exercer trabalho 

presencial; e 

IV – Os servidores que cuidam sozinhos de familiares ascendentes e descendentes, 

reconhecidos como pertencentes a grupos de risco para a Covid-19, bem como aqueles que tenham 

filho em idade escolar ou inferior, que necessitem de assistência permanente, de acordo com o disposto 

no  item 7, subitem IX, do Anexo único ao Decreto n° 2.418, de 1 de agosto de 2020. 

Parágrafo único. Aos servidores em regime excepcional de teletrabalho fica vedado o 

exercício de suas atividades fora de seu município de domicílio. 

Art. 5° Os servidores submetidos ao regime excepcional de teletrabalho estarão 

submetidos às seguintes obrigações: 

I - cumprimento de metas de desempenho para a execução dos trabalhos, pactuadas com a 

respectiva coordenação; e 

II – assinatura do termo de aderência ao regime excepcional de teletrabalho e ao controle 

individualizado das atividades a serem desenvolvidas, conforme formulários que integram, 

respectivamente, os anexos I e II da Portaria-CGE/AP n° 38, de 17 de março de 2020. 

Art. 6° Deverão obrigatoriamente apresentar o respectivo termo de Autodeclaração à 

Coordenadoria Administrativo-Financeira da CGE, os servidores que se enquadrem nas seguintes 

situações, na forma dos anexo único, item 8, do Decreto n° 2.418, de 1 de agosto de 2020. 

I -  gestantes e portadores de doenças relacionadas no item 7, subitem IX, do Anexo único 

ao Decreto n° 2.418, de 1 de agosto de 2020; 

II - que cuidam sozinhos de familiares ascendentes e descendentes, reconhecidos como 

pertencentes a grupos de risco para a Covid-19; e 

III – que tenham filho em idade escolar ou inferior, que necessitem de assistência 

permanente. 

Parágrafo único. Os termos de autodeclaração serão disponibilizados no portal da CGE na 

internet e deverão ser enviados para o e-mail caf.atividadedepessoal@cge.ap.gov.br.  

Art. 7° O atendimento externo ao cidadão usuário será objeto de prévio agendamento 

individualizado por meio do e-mail agendamento@cge.ap.gov.br. 
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Art. 8° Ficam mantidos os seguintes canais para atendimento externo da Controladoria-

Geral do Estado: 

I – Atendimento das manifestações de ouvidoria: www.ouvamapa.ap.gov.br; 

II – Pedidos de acesso à informação: http://esic.ap.gov.br; 

III – Pedidos de certidão funcional: corregedoria@cge.ap.gov.br; 

IV – Outros assuntos e protocolo geral: cge@cge.ap.gov.br.  

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JOEL NOGUEIRA RODRIGUES 

Controlador-Geral 
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