
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 182, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018.

Disciplina o regime de Teletrabalho no âmbito da PR/RO 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE RONDÔNIA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do

MPF, aprovado pela Portaria PGR n° 357, de 05 de maio de 2015, e Considerando o estabelecido na

Portaria MPU nº 39 de 28 de abril de 2017, que regulamentou, no âmbito do Ministério Público da

União,  a  modalidade  do  teletrabalho;  Considerando,  ainda,  a  necessidade  de  padronizar  os

procedimentos  neste  Ministério  Público  Federal  em Rondônia,  em relação  às  solicitações  para

desempenho da jornada de trabalho na modalidade remota, a fim de estabelecer isonomia entre

todos os interessados; 

Considerando, por fim, que incumbe ao Procurador-Chefe a expedição e adoção de

medidas que visam ao bom funcionamento da unidade à qual está vinculado; 

RESOLVE: 

Art.  1°.  Estabelecer,  no  âmbito  do  Ministério  Público  Federal  em Rondônia,  os

procedimentos para a solicitação, análise e acompanhamento das demandas relativas à concessão do

regime de teletrabalho. 

§ 1º. A concessão do sobredito regime dar-se-á em caráter precário, de acordo com a

conveniência  e  oportunidade  da  administração,  a  qual  poderá,  a  qualquer  tempo,  rever  a  sua

concessão, não se constituído, dessa forma, direito ou dever do servidor. 

§  2º.  Além dos  termos  estabelecidos  nesta  Portaria,  para  fins  de  autorização  do

teletrabalho, serão observadas todas as demais diretrizes, termos e condições convencionadas na

Portaria MPU/PGR nº 39 de 28 de abril de 2017. 

Art.  2º.  O  servidor  interessado  em  participar  do  regime  de  teletrabalho  deverá,

inicialmente, elaborar plano de trabalho, de forma conjunta com sua chefia imediata. 

I  –  No  plano  de  trabalho,  consoante  anexo  I  desta  Portaria,  deverão  constar  as

atividades que serão executadas, as metas a serem alcançadas, a periodicidade em que o servidor
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requerente comparecerá ao local de trabalho, o cronograma de reuniões com a chefia imediata para

avaliação do desempenho e, ainda, o prazo em que se submeterá ao teletrabalho. 

II – Conforme disposto no art. 5º, inc. V, § 7º da Portaria MPU/PGR nº 39/2017, o

prazo em que o servidor será designado para o teletrabalho não poderá ser superior a 30 (trinta) dias

consecutivos, permitidas, todavia, sucessivas prorrogações. 

Art.  3º.  Atendido o disposto no art.  2º desta Portaria,  o servidor interessado fará

requerimento de concessão do teletrabalho no sistema único e o remeterá ao seu chefe imediato para

deliberação, devendo, obrigatoriamente, ser anexado o plano de trabalho elaborado e, também: 

I – declaração, em observância ao art. 13 da Portaria MPU/PGR nº 39/2017, quanto

ao  cumprimento,  no  decorrer  dos  prazos  submetidos  ao  regime  do  trabalho  remoto,  das

especificações estruturais e tecnológicas necessárias para a realização do teletrabalho, conforme

anexo II desta Portaria. 

II – declaração, face ao exposto no § 1º, art. 1 desta Portaria, e conforme anexo III,

quanto  ao  assentimento  expresso  do  servidor  requerente  em  relação  ao  caráter  precário  da

concessão, a qual poderá ser revista a qualquer tempo pela Administração. 

Art.  4º.  Obtida  a  autorização  por  parte  do  chefe  imediato,  após  exame  de

conveniência  e  oportunidade  da  Administração,  esse  providenciará  a  autuação  de  PGEA e  o

encaminhará, quando for o caso, ao seu chefe imediatamente superior para manifestação. 

Parágrafo  único.  Antes  de  seguir  à  apreciação  do  Procurador  –  Chefe,  o  PGEA

deverá ser remetido ao NUGEP para pronunciamento quanto ao cumprimento, por parte do servidor

demandante, dos requisitos mínimos constantes na Portaria MPU/PGR nº 39/2017. 

Art. 6º. O NUGEP, após manifestação, remeterá o feito ao Procurador – Chefe para

deliberação. 

Art.  7º.  Obtida  a  autorização  por  parte  do  Procurador-Chefe,  o  PGEA  será

encaminhado ao chefe imediato do requerente, para que seja efetivada a alimentação no sistema

eletrônico  de  controle  do  teletrabalho  no  Hórus,  tanto  em  relação  ao  pedido  do  servidor  e  a

autorização da chefia imediata, quanto em relação ao acompanhamento do teletrabalho. 

§ 1º. Deverão ser efetivados registros no PGEA em relação aos comparecimentos do

servidor no seu local de trabalho, reuniões que por ventura sejam realizadas com a chefia imediata,

e/ou pedidos e análises de prorrogações, além de outros que se fizerem pertinentes. 

Art. 8º. As chefias imediatas dos servidores submetidos ao regime do teletrabalho

deverão juntar ao respectivo PGEA de acompanhamento o Relatório de Avaliação trimestral, a que
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refere  o  art.  8º,  parágrafo  único,  da  Portaria  MPU/PGR  nº  39/2017,  o  qual  é  gerado

automaticamente pelo sistema Hórus. 

§ 1º. Após a juntada do Relatório de Avaliação Trimestral, a chefia imediata e seu

superior  imediado,  quando  houver,  deverão  emitir  manifestação,  de  forma  objetiva  e  pontual,

quanto  ao  atendimento  das  metas  estabelecidas  no  Plano  de  Trabalho,  fazendo  constar  as

dificuldades  apresentadas  e  os  resultados  alcançados,  bem ainda  a  respeito  da  continuidade  da

forma utilizada de trabalho, dentre outras considerações que entender pertinentes. 

§  2º.  O  Relatório  de  Avaliação  Trimestral  deverá  acompanhar  Relatório  de

produtividade do servidor em teletrabalho, para os últimos três meses, emitido pelo sistema único,

para cada mês. 

§  3º  Na  sequência,  o  PGEA deverá  seguir  às  chefias  imediatas  e  ao  Secretário

Estadual para subsidiar, no âmbito do MPF/RO, o acompanhamento do trabalho dos servidores em

regime de teletrabalho, seu monitoramento, o cumprimento das metas estabelecidas e a avaliação da

qualidade do trabalho apresentado, na forma do art. 8º, da Portaria MPU/PGR nº 39/2017. 

§ 4º As chefias imediatas e seus respectivos superiores podem ser demandados a

apresentar informações complementares ao relatório a que se refere este artigo. 

Art.  9º.  No  caso  de  retirada  de  processos  físicos  e  demais  documentos  das

dependências  do  setor  ao  qual  está  vinculado,  o  servidor  submetido  ao  regime do teletrabalho

deverá assinar o termo de recebimento e responsabilidade constante no anexo IV. 

§1º. A guarda do referido termo deverá ficar sob a responsabilidade do chefe do setor

ou Procurador  da República  ao qual  o  servidor  em teletrabalho está  subordinado ou por  outro

servidor por aqueles designados. 

Art. 10. A cada pedido de prorrogação de que trata o art. 2º, inc. I, § 2º desta Portaria,

fará necessária a apresentação de novo Plano de Trabalho ou informação da manutenção do anterior.

Parágrafo único. Além do plano de trabalho ou da informação de sua continuidade, o

servidor postulante deverá apresentar o Relatório das Atividades desenvolvidas no período anterior

ao pedido da prorrogação, conforme modelo constante no anexo V. 

Art.11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 12. Dê-se ciência. Publique-se. 

DANIEL AZEVEDO LÔBO

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no    DMPF-e  ,  Brasília,  DF,    24  out  .  2018.    Caderno  
Administrativo  , p.   47  .  
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ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

Nome do servidor:

Lotação: Mat. n.° 

Descrição das atividades a serem desempenhadas pelo servidor: 

Metas a serem alcançadas: 

Periodicidade em que o servidor deverá comparecer ao local de trabalho (no mínimo duas vezes 
por mês):

Cronograma de reuniões com a chefia para avaliação de desempenho:

Prazo do regime de teletrabalho: 

Servidor requerente Chefe imediato 

Ciente em __/__/____
Assinatura Eletrônica no Sistema Único

Ciente em __/__/____
Assinatura Eletrônica no Sistema Únic



ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES

ESTRUTURAIS E TECNOLÓGICAS NECESSÁRIAS PARA
REALIZAÇÃO DO TELETRABALHO

Nome 

Matrícula 

Cargo 

Lotação 

E-mail funcional

Telefone para contato 

Declaro que as metas de desempenho a que se refere o art. 7°, da Portaria MPU/PGR n° 39, de 28
de abril de 2017, e conforme plano de trabalho elaborado em conjunto com meu chefe imediato,
serão executadas em estrutura física e tecnológica adequadas à realização do teletrabalho.

DATA ____/_____/______

                           ___________________________________________________
Assinatura do Servidor



ANEXO III

DECLARAÇÃO QUANTO AO ASSENTIMENTO DO CARÁTER PRECÁRIO DA
CONCESSÃO DO REGIME DE TELETRABALHO

Nome 

Matrícula 

Cargo 

Lotação 

E-mail funcional

Telefone para contato 

Declaro, em atenção ao disposto no §1º, art. 1º da Portaria PR-RO nº 182, de 23/10/2018, expressa
ciência em relação ao caráter precário da concessão do regime de teletrabalho, podendo, a qualquer
tempo, ser revista pela Administração, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, o que
poderá, dessa forma, implicar no retorno ao regime de trabalho convencional.

DATA ____/_____/______

                           ___________________________________________________
Assinatura do Servidor



ANEXO IV
Termo de Recebimento e Responsabilidade 

Nos termos da Portaria PR-RO nº 182, de 23/10/2018, e na condição de servidor em
teletrabalho, declaro que recebi os processos/documentos abaixo relacionados:

Processo/documento Volumes Apensos Anexos Data de 
recebimento

Data da 
Devolução

Nome do responsável
pelo recebimento

Local, ____/_____/______

___________________________________________________
Assinatura

ANEXO V
Relatório de execução de atividades desenvolvidas no regime do teletrabalho

Servidor:
Matrícula:
Período de designação no teletrabalho:

Etiqueta do Único
Originária 

Atividade executada Data da execução Documentos produzidos
(Etiquetas) 



Local, ____/_____/______

___________________________________________________
Assinatura


