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PORTARIA-CGE/AP Nº 39, DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

Altera a Portaria-CGE/AP nº 38, de 17 de março de 

2020, e dispõe sobre o funcionamento da  

Controladoria-Geral do Estado do Amapá durante a 

vigência das medidas de restrição relacionadas à 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 

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 de situação de emergência em todo território do Estado do 

Amapá, em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19) por meio do Decreto n° 1375, de 17 de 

março de 2020; 

Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) instituídas pelo Decreto n° 1377, de 17 de março de 2020; 

Considerando que os arts. 4º e 5º do Decreto n° 1377, 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;  

Considerando as novas medidas de restrição de aglomeração de pessoas instituídas pelo 

Decreto n° 1414, de 19 de março de 2020, notadamente em seus arts. 8º e 9º; e  

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

Controladoria-Geral do Estado (CGE) nesta situação de emergência. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A Portaria-CGE/AP nº 38, de 17 de março de 2020, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 5º São requisitos para a realização excepcional de teletrabalho na CGE: 

I - estabelecimento de metas de desempenho para execução dos trabalhos, a partir de acordo entre a 

coordenação e o servidor;  

II - preservação da capacidade de funcionamento de todas as coordenadorias da CGE;  

III – a adoção de controle individualizado por servidor, por parte da coordenação de sua 

vinculação, das atividades referentes à realização de teletrabalho, o qual contemplará os Formulários que 

integram os anexos I e II, devidamente preenchidos e assinados.” 

“Art. 6° O regime excepcional de teletrabalho pode ser interrompido ou prorrogado, caso cessados 

ou ampliados os efeitos do Decreto n° 1377, de 17 de março de 2020 e do Decreto n° 1414, de 19 de março de 

2020.” 
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“Art. 13 Em se tratando de ação sobre documento ou de processo pactuado como meta de trabalho 

remoto, a distribuição e tramitação ocorrerá por meio do Sistema de Processos e Documentos Digitais 

(PRODOC) ou, na impossibilidade, por meio do SIGDOCS e do e-mail institucional do servidor. 

Parágrafo único.  As demais comunicações internas necessárias para assegurar o funcionamento 

do Órgão ocorrerão, mediante prévio acordo entre as chefias e os subordinados, por meio do uso de e-mail 

institucional ou pessoal, de soluções e aplicativos de mensagens e de vídeoconferência.” 

Art. 2° Enquanto perdurarem os efeitos do Decreto n° 1377, de 17 de março de 2020, e do 

Decreto n° 1414, de 19 de março de 2020, o atendimento externo da Controladoria-Geral do Estado 

ocorrerá por meio dos seguintes canais de comunicação: 

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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revoga-se o art. 11 da Portaria-CGE/AP nº 38, de 17 de março de 2020. 
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