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PORTARIA-CGE/AP Nº 38, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre a realização, em regime excepcional,  
de teletrabalho por servidores em exercício na 
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 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 que o avanço tecnológico, notadamente com a implantação do Sistema de 
Processos e Documentos Digitais-PRODOC, possibilita o trabalho a distância no âmbito desta 
Controladoria; e  

Considerando, ainda, a necessidade de regulamentar o teletrabalho nesta situação de 
emergência. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A realização de teletrabalho por servidores da Controladoria-Geral do Estado-CGE 
obedece ao disposto nesta Portaria. 

Art. 2º Constitui teletrabalho a modalidade excepcional de trabalho em que o cumprimento 
da jornada pelo servidor pode ser realizado fora das dependências da CGE, de forma remota, com a 
utilização de recursos tecnológicos. 

Art. 3º O regime excepcional de teletrabalho previsto nesta Portaria tem como objetivos: 

I – assegurar, no ambiente de trabalho da CGE, a aplicação das medidas de prevenção ao 
contágio pelo novo Coronavírus, conforme disposições do Decreto n° 1377, de 2020;  

II – permitir o funcionamento da instituição sem comprometimento de suas finalidades e 
do atendimento à sociedade.  

Parágrafo único. Enquadram-se como atividades passíveis de realização por meio de 
teletrabalho, aquelas com prazo de execução mensurável e com possibilidade de realização na forma 
remota, assim definidos pelas coordenadorias. 

Art. 4º A autorização para realizar teletrabalho deve ser efetuada por meio de termo de 
aderência, conforme anexo I, com a concordância formal do servidor. 
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Art. 5º São requisitos para a realização excepcional de teletrabalho na CGE: 

I – enquadrar-se o servidor nas situações de risco, conforme as regras dos arts. 5° e 6º do 
Decreto n° 1377, de 17 de março de 2020; 

II - estabelecimento de metas de desempenho para execução dos trabalhos, a partir de 
acordo entre a coordenação e o servidor;  

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

IV – a autuação pela coordenação de vinculação do servidor de processo administrativo 
relativo à realização de teletrabalho na unidade para cada período de autorização, o qual contemplará 
os Formulários que integram os anexos I e II, devidamente preenchidos, com o respectivo 
encerramento dos autos ao término do período. 

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. 

Art. 7º Os trabalhos a serem realizados por meio de teletrabalho devem ser acordados 
previamente entre o coordenador da unidade de vinculação técnica e o servidor, com o estabelecimento 
de metas de desempenho que considerem os produtos esperados e os respectivos prazos de entrega. 

§ 1º As metas de desempenho, com trabalhos e prazos,  de que trata o caput deste artigo, 
serão pactuadas com base na ficha de planejamento e acompanhamento de que trata o anexo II. 

§ 2º Os trabalhos acordados nos termos do caput deste artigo devem ser apresentados à 
coordenação da unidade de vinculação técnica, pelo servidor em teletrabalho, em conformidade com as 
metas de desempenho previamente estabelecidas. 

§ 3º A coordenação da unidade de vinculação técnica deverá se manifestar sobre os 
trabalhos apresentados pelo servidor, em até trinta dias do fim do prazo acordado, podendo recusá-los 
mediante justificativa fundamentada. 

§ 4º O cumprimento da jornada de trabalho referente ao período de realização do 
teletrabalho será atestado a partir do alcance das metas de desempenho estipuladas previamente para o 
servidor. 

Art. 8° É dever do servidor, no que se refere ao teletrabalho: 

I - atender às convocações para comparecimento às dependências da CGE; 

II - manter os números de telefones de contato permanentemente atualizados e os aparelhos 
telefônicos ativos durante o horário regular de funcionamento da CGE; 

III - consultar diariamente, nos dias úteis, a sua caixa postal individual de correio 
eletrônico institucional; 

IV - informar à coordenadoria da unidade de vinculação técnica o andamento dos 
trabalhos, conforme pactuado, e apontar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar 
ou prejudicar a entrega do trabalho; 

V - disponibilizar minutas do trabalho acordado nos termos previstos no art. 7º desta 
Portaria para apreciação e orientação da coordenadoria da unidade de vinculação técnica, sempre que 
solicitado; 

VI - gravar os arquivos produzidos em formato compatível com os utilizados na CGE; e 

VII - providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias à realização do 
teletrabalho. 
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Art. 9° Cabe à coordenação da unidade de vinculação técnica o servidor, no que concerne 

ao teletrabalho: 

I - definir, em conjunto com o servidor, os trabalhos que serão realizados e os respectivos 
prazos para conclusão; 

II - acompanhar, de forma sistemática e periódica, o trabalho do servidor; 

III - avaliar a realização dos trabalhos quanto ao cumprimento dos prazos e à qualidade. 

Art. 10 No caso de descumprimento do prazo acordado para a entrega do trabalho, nos 
temos estabelecido no art. 7º, ou na observância dos deveres previstos nos incisos I e VII do art. 8°,  
desta Portaria, o servidor deverá prestar justificativas sobre os respectivos motivos que deram causa à 
situação. 

§ 1º Na hipótese de descumprimento de prazo, acolhidas as justificativas, ficará a critério 
do coordenador da unidade de vinculação técnica a autorização para a prorrogação excepcional e a 
fixação de novo prazo para conclusão dos trabalhos. 

§ 2º Não apresentadas ou não acolhidas as justificativas, ou descumprido o prazo de 
prorrogação, o servidor não terá o registro de frequência concernente ao período não comprovado: 

§ 3º A ausência de registro de frequência a que se refere o parágrafo anterior sujeita o 
servidor às penalidades da lei. 

Art. 11 A CGE disponibilizará no endereço https://cge.portal.ap.gov.br/ a relação dos 
servidores em teletrabalho. 

Art. 12 Não cabe pagamento de adicional por prestação de serviço extraordinário ou 
noturno para servidor em teletrabalho. 

Art. 13 Em se tratando de ação sobre documento ou de processo pactuado como meta, a 
distribuição e tramitação ocorrerá por meio do Sistema de Processos e Documentos Digitais 
(PRODOC). 

Art. 14 A não observância dos dispositivos desta Portaria sujeita os infratores, às sanções 
administrativas, civis e penais, nos termos da legislação pertinente, assegurados aos envolvidos o 
direito contraditório e a ampla defesa. 

Art. 15 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

JOEL NOGUEIRA RODRIGUES 
Controlador-Geral 
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TERMO DE ADERÊNCIA AO REGIME EXCEPCIONAL DE TELETRABALHO 

(Portaria CGE nº 38/2020 – Anexo I) 
 

 

 
DADOS DO SERVIDOR  

 

Nome 
 

Matrícula 
 
 

Cargo 
 
 

Lotação Vínculo 
(     ) Estadual 
(     ) Federal 
(     ) Comissionado sem vínculo 

Endereço 
 
 

Telefone residencial e celular 

E-mail 
 
 

 
REQUERIMENTO (campo a ser preenchido pelo servidor) 
 
   

 Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no 
território do Estado do Amapá, objeto do Decreto Estadual nº 1377, de 17 de março de 2020; 

 Considerando a necessidade de atenção especial aos servidores que integram os grupos de risco, 
definidos no art. 5º do Decreto nº 1377, de 17 de março de 2020; 

 Considerando o disposto na Portaria CGE nº 38/2020, que dispõe sobre o regime excepcional de 
teletrabalho, enquanto perdurar a situação de emergência anunciada pelo Decreto Estadual nº 1375, de 17 de 
março de 2020;  

 Considerando a necessidade de garantir o funcionamento das atividades laborais da CGE nesse período, 
evitando prejuízos ao alcance da finalidade institucional do Órgão. 

 Assumo o compromisso em cumprir integramente com as regras do regime excepcional de teletrabalho 
instituídas pela Portaria CGE nº 38/2020. 

  
 

 
Controlador-Geral Coordenador Servidor 

Autorizo. 
Em ____/____/____ 
 
 

Assinatura 

Em ____/____/____ 
 
 
 

Assinatura 

Ciente, em ____/____/____ 
 
 
 

Assinatura 
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PLANEJAMENTO / ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA CGE 
(Portaria CGE nº 38/2020 – Anexo II) 

Coordenadoria:             Núcleo:  

Servidor:  Matrícula:  

N° Trabalho Pactuado 
Prazo Data de 

entrega 
Acompanhamento / Detalhamento da situação 

Início Fim 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

Controlador-Geral Coordenador Servidor 
Autorizo, conforme planejamento acima, em 
__/__/____. 

_____________________________________ 
Assinatura  

Em __/__/____. 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

Ciente, em __/__/____. 
 

_____________________________________ 
Assinatura 
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