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PORTARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 003, de 12 de março 

de 2021 

 

Estabelece o regime de plantão das atividades 

presenciais no âmbito da Controladoria Geral 

do Município - CGM e medidas temporárias de 

prevenção ao contágio da Covid-19. 

 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições 

legais;  

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo Coronavírus – Covid-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara 

emergência em saúde pública no Município de Contagem, e dispõe sobre medidas de 

enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus – Covid-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 55, de 8 de março de 2021, que determina a 

suspensão temporária de todas as atividades comerciais no Município, para enfrentamento da 

situação de emergência pública causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2); 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 58, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção, ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito 

do Poder Executivo Municipal; 

 

CONSIDERANDO o aumento dos índices de transmissão da Covid-19 no Município, 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Esta Portaria dispõe, em caráter de urgência, sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pela Covid-19 no âmbito da Controladoria Geral do Município (CGM), enquanto 

durarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público. 

Art.2º - Durante o período de que trata o art. 1º, serviços e atividades essenciais à realização e 

manutenção regular dos trabalhos desta CGM serão realizados da seguinte forma: 

 I - As atividades da Controladoria Geral do Município (CGM) serão realizadas, em 

regra, de forma remota, pela realização de teletrabalho dos servidores e estagiários; 

II - As atividades internas que não puderem ser executadas remotamente, seja pelas 

limitações dos recursos tecnológicos disponíveis ou pela natureza da própria atividade, 

serão realizadas em regime de plantão presencial mínimo, executado conforme escala 

de revezamento determinada no Anexo I; 

III – A tramitação de ofícios, documentos, comunicados e requerimentos e outros 

expedientes similares será realizada exclusivamente por meio digital, através do e-mail 

controladoria.geral@contagem.mg.gov.br; 
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IV – Casos excepcionais que exijam recepção física de documentos devem contar com 

prévio agendamento e priorizar a digitalização dos originais para possibilitar sua 

posterior tramitação em meio eletrônico. 

Parágrafo único: O acesso às dependências da Controladoria Geral do Município durante a 

validade da presente Portaria se restringirá aos servidores da CGM escalados para o plantão, 

salvo autorização excepcional e justificada da chefia imediata junto ao responsável pela unidade 

plantonista. 

Art. 3º - No âmbito da Controladoria-Geral, o atendimento ao público externo será realizado 

exclusivamente por meio eletrônico, através dos canais de atendimento indicados no Anexo II. 

Art.4º - O regime de plantão presencial será realizado de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 

horas em regime de revezamento entre as unidades da CGM, conforme a escala determinada 

no Anexo I. 

§ 1º Compete às chefias imediatas de cada unidade plantonista organizar o cumprimento do 

regime de plantão presencial determinado no Anexo I; 

§2º Permanecerão prioritariamente em teletrabalho os servidores de que trata o §3º do art.6º do 

Decreto nº 58, de 10 de março de 2021. 

Art.5º - São deveres do servidor quando no exercício de suas funções em teletrabalho: 

I. Cumprir as metas e prazo estabelecidos pela chefia imediata e em especial aquelas 

indicadas no seu plano individual de trabalho (Anexo IV); 

II. Manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados; 

III. Atender às convocações para comparecimento presencial às dependências da 

Controladoria Geral do Município sempre que necessário; 

IV. Manter a chefia imediata informada, por meio de mensagem eletrônica a ela 

encaminhada de forma periódica e sempre que demandado, sobre a evolução do 

trabalho, apontando eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou 

prejudicar o seu andamento; 

V. Comunicar à chefia imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros 

impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou possível 

redistribuição de trabalho; 

VI. Zelar pelo sigilo de dados e informações acessíveis de forma remota, mediante 

observância às normas de segurança da informação e a adoção de cautelas adicionais 

necessárias; 

VII. Estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato 

permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis; 

VIII. Manter a produtividade, eficiência e qualidade técnica das atividades realizadas; 

IX. Manter registro das principais atividades e entregas realizadas e preencher o Relatório 

de Atividades (anexo IV), na periodicidade e conforme orientações da chefia imediata; 

§ 1º Compete ao servidor público em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e 

tecnológicas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, bem como por toda e qualquer 
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despesa decorrente dessa modalidade de trabalho, incluindo telefonia fixa e móvel, internet, 

mobiliário, hardware, software, energia elétrica e similares. 

Art.6º - As chefias imediatas organizarão as rotinas de trabalho remoto observando as seguintes 

diretrizes: 

I. Priorizar reuniões por meio de videoconferências; 

II. Organizar e formalizar fluxos de trabalho para garantia da regular prestação dos 

serviços; 

III. Propor adaptações necessárias para a execução das atividades em regime de 

teletrabalho; 

IV. Estabelecer as tarefas a serem realizadas pelos servidores e elaborar plano individual de 

trabalho (conforme modelo do anexo III) para realizar o monitoramento das atividades 

realizadas; 

V. Realizar reuniões virtuais periódicas com os subordinados, preferencialmente diárias, 

para alinhamento de informações, acompanhamento das dificuldades, correção de 

rumos e gestão dos trabalhos. 

VI. Controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor;  

VII. Manter sob sua guarda informações e relatórios atualizados das atividades executadas, 

bem como remetê-las aos órgãos competentes, sempre que requisitados; 

VIII. Encaminhar as informações necessárias para fins de registros e frequência. 

§1º - A produtividade de cada servidor em teletrabalho será acompanhada, a fim de manter a 

resolutividade das respectivas demandas, entendida resolutividade como a providência 

necessária ou indispensável ao regular andamento ou decisão de mérito dos requerimentos ou 

processos administrativos, tendo por parâmetro os indicadores das séries de produção da 

correlata unidade administrativa. 

Art.7º - São deveres do servidor público quando no exercício de suas funções em regime de 

plantão, observar as medidas de proteção e os protocolos sanitários em vigor para prevenção ao 

contágio e à disseminação da Covid-19, dentre os quais, destaca-se: 

I. Em caso de sintomas característicos da Covid-19, informar a chefia imediata por meio 

eletrônico e afastar-se imediatamente do local de trabalho; 

II. Manter distância de segurança de dois metros de outras pessoas; 

III. Respeitar a limitação de uma pessoa a cada 5 m2 para as atividades realizadas em locais 

fechados; 

IV. Utilizar as máscaras de proteção respiratória cobrindo boca e nariz durante todo o tempo 

em que estiver no trabalhando, admitida exceção para alimentação e hidratação; 

V. Não compartilhar material de escritório, estações de trabalho, computador, teclados, 

mouses, laptops, fones de ouvido, telefones celulares, copos, talheres e outros objetos 

sujeitos a toques frequentes por outra pessoa; 

VI. Limpar as mãos e antebraços frequentemente com água e sabão ou álcool 70º; 

VII. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

VIII. Manter portas e janelas abertas e ambientes ventilados sempre que possível; 
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IX. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, com álcool a 70% ou 

água e sabão; 

X. Limpar e desinfetar objetos de trabalho utilizados por duas pessoas diferentes, antes e 

depois do uso (copiadoras, controles de telas, telefones fixos, garrafas de café) e cobrir 

as áreas mais tocadas dos aparelhos com filme plástico transparente para permitir 

higienização com álcool 70%; 

XI. Respeitar a limitação de uso de elevadores a 1/3 da capacidade oficial e sempre que 

possível preferir o acesso por escadas. 

Art. 8º - Aos estagiários aplicam-se no que couber as disposições desta Portaria. 

Art. 9º - Fica suspensa a realização de evento nas dependências da Controladoria Geral do 

Município, bem como a designação de servidor para participar de atividades em que haja 

aglomeração de pessoas. 

Art. 10 - As ações ou omissões que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a sanções 

penais, civis, éticas e administrativas.  

Art. 11 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria serão 

dirimidos pela chefia imediata. 

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Contagem, 12 de março de 2021.  

 

 

 

 

JAIME NÁPOLES VILLELA 

Controlador Geral do Município 
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ANEXO I 

 

ESCALA DE PLANTÃO PRESENCIAL PARA ATIVIDADES INTERNAS 

 

O regime de plantão na Controladoria Geral do Município de Contagem será realizado 

conforme quadro a seguir: 

 

ESCALA DE PLANTÃO PRESENCIAL CGM 

Dia da semana Unidade de Plantão Telefone de Contato 
 

Segunda-feira Corregedoria Geral do Município 3352-5667  

Terça-feira Auditoria Geral do Município 3352-5059  

Quarta-feira Gabinete do Controlador Geral 3356-6301  

Quinta-feira Ouvidoria Geral do Município 3391-1061  

Sexta-feira Gabinete do Controlador Geral 3356-6301 
 

O plantão presencial funcionará das 13hs-17hs  
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ANEXO II 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

  

TIPO DE 
DEMANDA  

CANAL CONTATO 

DEMANDAS PARA A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Demandas 
relacionadas 
aos serviços 

públicos 
prestados 

pela 
prefeitura em 

geral 

E-mail ouvidoria.cidadao@contagem.mg.gov.br  

Telefone 
Ouvidoria 

(31) 97306-5261 

WhatsApp 
Ouvidoria 

(31) 3391-1061 

Site da 
Prefeitura 
(e- OUV) 

http://www.contagem.mg.gov.br/?te=ouvidoria_geral  

Demandas 
relacionadas 

a 
transparência 

e Lei de 
Acesso à 

Informação 
(Lei nº 

12.527/2011)  

Portal da 
Transparência 

(e-Sic) 

http://www.contagem.mg.gov.br/transparencia/public/servico-
de-informacao-ao-cidadao  

DEMAIS DEMANDAS PARA A UNIDADES DA CONTROLADORIA GERAL  
(Ex:Gabinete do Controlador, Auditoria Geral, Corregedoria Geral etc) 

Demandas 
relacionadas 

a outras 
unidades ou 
atividades da 
Controladoria 

Geral 

E-mail controladoria.geral@contagem.mg.gov.br  
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ANEXO III 

 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

 
      

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL - FL.1 

PERÍODO 
INÍCIO FIM 

               /                 /                /                  / 

SETOR:   

SERVIDOR:   

CHFEIA IMEDIATA:   

      

ATIVIDADES E PRAZOS 

      

PRAZO DE ENTREGA ATIVIDADES DETALHES DE ORIGEM  
(Nº DE PROCESSO, OFÍCIO, ETC) 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL - Fl.2 

PERÍODO 
INÍCIO FIM 

               /                 /                /                  / 

      

UNIDADE 

SETOR:   

CHEFIA IMEDIATA:   

      

DADOS DO SERVIDOR 

NOME COMPLETO: 

MATRÍCULA: 

DADOS DE CONTATO 

E-MAIL INSTITUCIONAL: 

E-MAIL ALTERNATIVO: 

TELEFONE(S): 

ENDEREÇO COMPLETO ONDE AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS 

(RUA, BAIRRO, CIDADE, CEP) 

 
       

PRINCIPAL MEIO DE COMUNICAÇÃO COM A CHEFIA IMEDIATA  

(Descrever) 
 

HORÁRIO PARA COMUNICAÇÃO COMBINADO COM A CHEFIA IMEDIATA  

(Descrever) 
 

SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZADOS PARA ACESSO REMOTO  

(LISTAR) 
 

ACESSO A SISTEMAS CORPORATIVOS   

(LISTAR) 
 

RECURSOS LOGÍSTICOS DISPONIBILIZADOS PARA TELETRABALHO DO SERVIDOR  

(DESCRIÇÃO, Nº DE PATRIMÔNIO, DATA EM QUE FOI DISPONIBILIZADO, DOCUMENTO OU PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO) 
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ANEXO IV 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE TELETRABALHO 

 

RELATORIO DE ATIVIDADES 

SETOR: PERÍODO:   

 INÍCIO:                 

 FIM: 

SERVIDOR: 

CHEFIA IMEDIATA: 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

ATIVIDADES DATA DA ENTREGA 
FONTE DE COMPROVAÇÃO  

(SE HOUVER) 
OBSERVAÇÕES 
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