
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE

PORTARIA Nº 65, DE 5 DE ABRIL DE 2019.

Disciplina o regime de Teletrabalho no âmbito do MPF/RN.

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no exercício das atribuições legais que foram

conferidas pela Portaria SG/MPF nº 382, de 05 de maio de 2015,

CONSIDERANDO o relatório do Grupo de Trabalho instituído pela  Portaria

PR/RN nº 19, de 02 de fevereiro de 2018, que aprovou a experiência-piloto do teletrabalho no

âmbito do MPF/RN e que entendeu pela viabilidade do programa definitivo desse regime.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o programa do regime de

frequência em teletrabalho no âmbito do Ministério Público Federal – MPF – no Estado do

Rio Grande do Norte – RN, de modo a definir critérios e requisitos para a sua prestação,

mediante  controle  de  acesso  e  avaliação  permanente  do  desempenho  e  das  condições  de

trabalho;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  promover  meios  para  atratividade  na

carreira, conforme estabelecido no Planejamento Estratégico Institucional – PEI;

CONSIDERANDO que existem atividades  no âmbito  do MPF/RN que não

necessitam  da  presença  do  (a)  servidor  (a)  nos  edifícios  nos  quais  estão  instaladas  as

Procuradorias  nos  Municípios  e  a  Procuradoria  da  República  no  RN  para  seu

desenvolvimento;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.551 de 2011 vem reconhecer as vantagens

do  trabalho  realizado  remotamente  aos  trabalhadores  que  prestam  serviço  sob  o  vínculo

empregatício;

CONSIDERANDO o constante na Portaria PGR/MPU nº 39, de 28 de abril de

2017.

RESOLVE:
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CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Ministério Público Federal no Rio Grande do

Norte, os procedimentos para solicitação, análise e acompanhamento das demandas relativas à

concessão do regime de teletrabalho.

Parágrafo  único.  A  concessão  do  regime  dar-se-á  de  acordo  com  a

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

concessão, não se constituindo direito ou dever do (a) servidor (a) e sujeito às alterações que

se  fizerem necessárias  para  o  devido  cumprimento  do  serviço  público,  sua  continuidade,

economicidade e moralidade.

Art.  2º As atividades  dos (as) servidores (as) lotados (as) na PR/RN/Ceará-

Mirim, bem como nas Procuradorias nos Municípios em Assu, Caicó, Mossoró e Pau dos

Ferros, executadas sob a forma de teletrabalho, observarão os termos e as condições dispostos

nesta Portaria e na Portaria PGR/MPU nº 39, de 28 de abril de 2017.

Art. 3º Os(As) Técnicos(as) do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Segurança

Institucional  e  Transporte  somente  estão  autorizados(as)  a  realizar  teletrabalho  caso  haja

renúncia  da  Gratificação  da  Atividade  de  Segurança  (GAS),  salvo  autorização  do(a)

Procurador(a)-Chefe, após comprovação do exercício remoto das atribuições de segurança e

transporte,  cumulativamente,  por  meio  do  preenchimento  do  plano  de  trabalho  em

teletrabalho.

Art. 4º As chefias imediatas farão as designações, estabelecendo as metas e

prazos a serem alcançados, observados os parâmetros da razoabilidade e, sempre que possível,

em consenso com os servidores.

§1º A meta de desempenho do(a) servidor(a) em regime de teletrabalho será,

no mínimo, equivalente àquela estipulada para os(as) servidores(as) que executam as mesmas

atividades nas dependências do órgão.

§2º A referida meta poderá ser majorada em até 20% (vinte por cento) em

relação à  dos(as) servidores(as)  que executam as mesmas atividades  nas dependências  do

órgão.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO TELETRABALHO
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Art. 5º A adesão ao regime de frequência em teletrabalho é facultativa e está

condicionada  ao  preenchimento  e  encaminhamento  do  formulário  de  Plano  de  Trabalho,

anexo desta portaria, pelas chefias dos setores e Gabinetes ao Núcleo de Gestão de Pessoas –

NUGEP.

§1º O pedido deve ser feito à chefia imediata,  que encaminhará o plano de

trabalho ao  NUGEP para  declaração  deste  setor  quanto  ao  cumprimento,  por  parte  do(a)

servidor(a) demandante, dos requisitos mínimos constantes nesta Portaria e na Portaria PGR/

MPU nº 39/2017.

§2º  O  NUGEP,  após  manifestação,  remeterá  o  plano  de  trabalho  ao(à)

Procurador(a)-Chefe para deliberação.

§3º Após autorização do(a) Procurador(a)-Chefe, o plano de trabalho retorna à

chefia imediata do(a) requerente, para que seja efetivada a alimentação no sistema eletrônico

de controle do Teletrabalho.

§4º O plano de trabalho a que se refere o caput deste artigo deverá contemplar:

I – a descrição das atividades a serem desempenhadas pelo(a) servidor(a) e o

respectivo tempo de realização da atividade quando executada presencialmente;

II – as metas a serem alcançadas;

III – eventual aumento de produtividade;

IV – a periodicidade das designações e eventual revezamento entre os períodos

de teletrabalho e de trabalho presencial;

V – eventual escala de revezamento no setor;

VI – a periodicidade em que o(a) servidor(a) em regime de teletrabalho deverá

comparecer ao local de trabalho para exercício de suas atividades;

VII  –  o  cronograma  de  reuniões  com a  chefia  imediata  para  avaliação  de

desempenho, bem como eventual revisão e ajustes de metas.

Art.  6º  Compete  à  chefia  imediata  indicar,  dentre  os(as)  servidores(as)

interessados(as),  aqueles  que  realizarão  atividades  fora  das  dependências  do  órgão,  em

observância à Portaria PGR/MPU nº 39, de 28 de abril de 2017.

Art. 7º A quantidade de servidores(as) em teletrabalho, por setor ou Gabinete,

não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) de sua lotação, salvo casos excepcionais

autorizados  pelo(a)  gestor(a)  da unidade  macro,  após  indicação  devidamente  motivada  da

chefia do setor ou do(a) Procurador(a) da República,  atestando o pleno funcionamento da

área.
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Parágrafo único. No caso das Procuradorias da República nos Municípios, a

limitação a que se refere o caput deverá ser observada, considerando como setor a área de

apoio finalístico e a área administrativa, separadamente.

CAPÍTULO III

DOS DEVERES DOS (AS) SERVIDORES (AS) EM TELETRABALHO

Art.  8º  Os  efeitos  jurídicos  do  trabalho  realizado  à  distância  equiparam-se

àqueles decorrentes da atividade laboral exercida mediante subordinação pessoal e direta nas

dependências da PR/RN/Ceará-Mirim e PRMs do MPF no Rio Grande do Norte.

Art. 9º A designação para o teletrabalho não poderá ser superior a 30 (trinta)

dias consecutivos, permitidas, todavia, sucessivas prorrogações.

Art. 10 Constitui dever do(a) servidor(a) em teletrabalho:

I – cumprir as metas dos Gabinetes no qual está lotado mesmo após o término

de  eventual  período  de  substituição,  para  o  caso  dos  servidores  lotados  em Gabinete  de

Procurador(a) da República;

II – manter a chefia atualizada acerca da evolução das atividades desenvolvidas

à distância, encaminhando, quando solicitado, minuta do trabalho até então realizado, bem

como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o

andamento das metas;

III – prestar esclarecimentos à chefia imediata sobre ausência de devolução dos

autos  do  período  acordado,  ou  de  outras  irregularidades  inerentes  à  integridade  física  de

documentos, e processos sob sua responsabilidade;

IV – observar as orientações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e

Telecomunicações  (CTIC)  da  PR/RN  sobre  manutenção  e  atualização  dos  sistemas,

programas, equipamentos e rede.

Parágrafo único. Os deveres relacionados neste artigo não causam prejuízo à

relação de deveres constantes na Portaria PGR/MPU nº 39, de 28 de abril de 2017.

Art. 11 Compete ao(à) servidor(a) providenciar, as suas expensas, a estrutura

física  e  tecnológica  necessária  à  realização do teletrabalho,  fazendo uso de equipamentos

ergonômicos e adequados.

§1º  Compete  à  área  de  Tecnologia  da  Informação  orientar,  mediante  a

divulgação  dos  requisitos  tecnológicos  mínimos,  os(as)  servidores(as)  em  regime  de
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teletrabalho sobre o acesso remoto aos sistemas institucionais, bem como divulgar os meios

tecnológicos disponíveis durante o horário de expediente do órgão.

§2º  O  serviço  descrito  no  parágrafo  anterior  será  restrito  ao  acesso  e  ao

funcionamento dos sistemas institucionais.

CAPÍTULO IV

DOS DEVERES DA CHEFIA IMEDIATA

Art. 12 São deveres da chefia imediata:

I – preencher o plano de trabalho;

II – lançar as designações no sistema informatizado, estabelecendo as metas em

teletrabalho;

III – acompanhar o trabalho e a adaptação dos(as) servidores(as) em regime de

teletrabalho;

IV – aferir e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas; e

V – preencher relatório de avaliação no sistema informatizado trimestralmente

com a  relação  de  servidores(as),  as  dificuldades  verificadas  e  quaisquer  outras  situações

detectadas que possam auxiliar no desenvolvimento do teletrabalho, bem assim os resultados

alcançados, inclusive no que concerne ao incremento da produtividade.

Parágrafo  único.  Os  lançamentos  realizados  no  sistema  informatizado,  bem

como o preenchimento do relatório trimestral podem ser delegados pela chefia imediata ao(à)

servidor(a) de sua confiança, por meio de formulário específico (Anexo II) encaminhado ao

NUGEP.

CAPÍTULO V

DO MONITORAMENTO E CONTROLE

Art.  13  As  atividades  desenvolvidas  em  regime  de  teletrabalho  serão

permanentemente  monitoradas  por  meio  do  sistema  informatizado  criado  pela  equipe  de

Tecnologia da Informação da Procuradoria-Geral da República.

Art. 14 A chefia imediata pode, a qualquer tempo, redistribuir aos(às) demais

servidores(as) em atividade no setor as tarefas inicialmente designadas ao(à) servidor(a) em

teletrabalho ou suspender sua designação em teletrabalho.

Art. 15 O alcance das metas de desempenho pelos(as) servidores(as) em regime

de teletrabalho equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho.



§1º Na hipótese de atraso injustificado de todas as metas de desempenho, o(a)

servidor(a) não se beneficiará da equivalência da jornada a que alude o caput deste artigo,

devendo ser objeto de compensação de horário até o mês subsequente todo o período em que

permaneceu em teletrabalho.

§2º  O  atraso  injustificado  descrito  no  parágrafo  anterior  poderá  configurar

impontualidade,  falta  injustificada,  falta  habitual  de  assiduidade  ou  abandono  de  cargo,

observado o disposto na legislação.

§3º  Na hipótese  de atraso  injustificado  de parte  das  metas  de desempenho,

caberá a chefia imediata a análise das atividades desenvolvidas e lançamento proporcional da

equivalência da jornada a que alude o caput deste artigo, devendo ser objeto de compensação

de horário até o mês subsequente a parte do período não computado.

§4º  Caberá  a  chefia  a  análise  das  justificativas  dos(as)  servidores(as)  em

teletrabalho que não cumpriram as metas de desempenho, no todo ou em parte, e verificar as

possibilidades de redistribuição das metas para outros servidores do setor, de suspensão do

teletrabalho ou de concessão de prazo maior.

Art.  16 O acesso aos sistemas institucionais  e  a retirada  de processos e  de

demais  documentos  das  dependências  do Órgão,  necessários  à  realização  do teletrabalho,

deverão obedecer aos procedimentos relacionados à segurança da informação e guarda de

documentos, constantes em regulamentação própria, quando houver.

§1º  A  retirada  de  processos  judiciais,  extrajudiciais  e  administrativos  ou

quaisquer  outros  documentos  deverá ocorrer  mediante  termo de carga  ao(à)  servidor(a)  e

dependerá de autorização da chefia imediata.

§2º  Não  poderão  ser  retirados  das  dependências  do  órgão  documentos  que

constituam provas de difícil reconstituição ou tenham caráter histórico.

§3º Não devolvidos os autos ou documentos, ou, se devolvidos, apresentarem

qualquer irregularidade, deve a chefia imediata notificar o(a) servidor(a), para que restitua os

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e apresente os esclarecimentos relativos à não

devolução no prazo estabelecido.

§4º  Considerando  improcedentes  os  esclarecimentos  do  parágrafo  anterior,

cabe à chefia:

I – comunicar imediatamento o fato ao(à) superior(a) hierárquico(a) ou setor

responsável, para adoção das medidas administrativas, disciplinares e, se for o caso, judiciais

cabíveis;

II – interromper a designação do(a) servidor(a) ao teletrabalho.



Art.  17  Sempre  que  possível,  a  chefia  imediata  deverá  priorizar  os

procedimentos eletrônicos aos(às) servidores(as) em teletrabalho, mantendo os procedimentos

físicos sob a responsabilidade dos(as) servidores(as) que estejam cumprindo frequência nas

dependências do órgão, quando da prática de revezamento.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 O (A) servidor (a) que realizar atividades em regime de teletrabalho

pode, a qualquer tempo, solicitar o retorno ao trabalho nas dependências do órgão, observado

o disposto no Art. 14.

Art. 19 Os casos omissos serão analisados pelo (a) Procurador (a)-Chefe.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO – TELETRABALHO

Área:

Nome (s) do (s) Servidor (es)

Descrição das atividades a serem desempenhadas em teletrabalho
Tempo de realização da atividade quando

executada presencialmente

TOTAL (somar os tempos máximos, caso haja)

Metas a serem alcançadas em teletrabalho

Aumento de Produtividade:
( ) Não. A produtividade será equivalente à estipulada por servidor nas dependências do órgão.

( ) Sim. No percentual de: ________

Informar período da designação:

Informar revezamento entre os períodos de teletrabalho e de trabalho presencial:

Informar escala de revezamento entre servidores, se houver:

Informar periodicidade de comparecimento à sede (no mínimo duas vezes por mês):

Informar cronograma de reuniões com a chefia:



CHEFIA IMEDIATA

Local e data
______________________

Assinatura

ANEXO II

Parte superior do formulário

FORMULÁRIO DE DELEGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE TELETRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO DELEGANTE

Nome: Matrícula:

Unidade a que se refere a delegação: Contato:

IDENTIFICAÇÃO DO DELEGADO

Nome: Matrícula:

Função de confiança ou cargo em comissão: Período da delegação:

_______________ _________________________________
Local/Data                                   Assinatura do Delegante

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR CHEFE

( ) DEFIRO a delegação proposta. Ao NUGEP para conhecimento. Após, arquive-se.
( ) INDEFIRO a delegação proposta. Dê-se ciência ao interessado. Após, arquive-se.

Natal,_____/_____/_____.                              _________________________________________
Assinatura do (a) Procurador(a)-Chefe

MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS

( ) Providenciado o registro da delegação.
( ) Providenciada a ciência do interessado e o arquivamento.

Natal,_____/__
___/_                                      _________________________________________

Assinatura da Chefia do NUGEP/PRRN
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